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1. — 6785 sayılı İmar Kanununda bazı 

ıdeğişikükler yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair Cumhuriyet Senatosu Baş-̂  
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkımda Mil
let Meclisi 7 numaralı Geçici Komâısyon 
raporu (1/16, 2/294) (Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 70 ve 70'e 1 nci ek; Mülilait 
Meclisi S. Sayısı : 137'ye 2 nci ek) 446:456 

2. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı 
Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bu-

Sayfa 
lunan 22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkiımlar Kurulu Kanununun aldı ile 
bazı maddelerinin değişîârilmesMie, bazı 
maddelerinin kaldırılmasına ve yeni geçici 
maddeler eklenmesinle dair kamun tasarısı 
ile istanbul Milletvekili ismail Hakkı Te-
kinellin, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kuru
lu Kanununun 31 ve 53 ncü maddeleırinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu hakkında Ana
yasa Komisyonu rapora (1/589, 2/617, 
2/618) (IS. Sayısı : 508 ve 508'e 1 nci ek) 456: 

490K 
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I. — GEÇEN 1 

Baışlkan, 5 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyle, 
Avrupa Konseyinin önemini belirten açıklama
larda ıbulundu. 

içişleri Bakanı Ferit Kulbaıt, Jandarma Genel 
Ko»muitaınına yapılan suikast hakkımda gündem 
dışı demeçte bulundu. 

ölüm cezasına bükümlü Rasim Topçu hak
kındaki mahkûmiyet dosyasının ve 

Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'in yasama 
dokunulmazlığı ile ilgili yargılama dosyasının 
geri gönderilmesine dair Başbakanlık tezkerele
ri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1632 sayılı Askerî Ceza, Kanununun bir mad
desinin değişitirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısı görü
şülerek kaibul edildi. 

Nüfus kanunu tasarısı hakkında Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişikliklerin benimsendi
ğine dair Millet Meclisi 30 numaralı Geçici Ko
misyon raporu kaibul edilerek kanun tasarısının 
kesinleştiği biMiıiiMi. 

6785 sayılı İmar Kanununda bazı değişiklik
ler yapılması' hakkında kanun tasarısı üzerinde 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklere 
idair Millet Meclisi 7 numaralı Geçici Komisyon 
raporu üzerinde bir süre görüşüldü. 

648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 5, 8, 14 
ve 76 ııcı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanıma :>M ek ve bir geçici madde ile 44 sayılı 
Anayasa Maihlksaussinm Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri hakkındaki Kanunun 18 nci maddesi
nin (B) fıkrası ve 58 nci maddesinin değişitiril-

II. — GELEN 

Tasanlar I 
1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teş

kilâtlanması silâh, araç ve gereçlerinin yenileş
tirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yet
kisi verilmesi hakkında kanun tasarısı (1/659) 
(Millî Savunma ve Plan komisyonlarına) 

2. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî Hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasına (E) bendi eklenmesine dair kanun ta- j 
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ÇANAK ÖZETİ 

meşine dair kanun tasarısı ile Malatya Müilısft-
vekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun 10 ncu maddesinin (b) bendi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ay
dın Milletvekili İsmet Sezgin ve 2 arkadaşının, 
648 sayılı Siyasî Parifciler Kanununun 79, 80, 82 
nci .maddelerinin değiştirilmesine ve 81 nci mad
desinin kaldırılmasına dair kanun teklifinin gö
rüşülmesi, Komisyon, Genel Kurulda hazır bu
lunmadığından ertelendi. 

24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla 
bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 22 . 4 . 1962 
tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun adı ile bazı maddelerinin değiştiril
mesine, bazı maddelerinin kaldırılmasına ve ye
ni geçici maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ile İsikanfbul Milletvekili ismail Hakkı Te-
kinel'in, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun 31 ve 53 ncü maddelerinin dsğiş'tiril-
mesine dair kanun tekliflerinin tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak maddelere geçilmesi 
ve ivedilik teklifi kaibul edildi. 

Vaktin gecikmiş olması nedeniyle; 
8 Mayıs 1972 Pazartesi günü saat 15,00*te 

toplanılmak üzere, Birleşime saat 19,15'te son 
verildi. 

Başkan' Kâtip 
Başkanvekiili Kayseri 
Nurettin Ok Tufan Boğan Avşargü 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

KÂĞITLAR 

sarısı (1/660) (Millî Savunma Komisyonuna) 
3. — 21 . 6 . 1927 gün ve 1111 sayılı Asker

lik Kanununa 27 . 7 . 1970 gün ve 1315 sayılı 
Kanunla eklenen geçici 6 nci maddenin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı (1/661) (Millî 
Eğitim, Millî Savunma ve Plan komisyonlarına) 

4. — idare mahkemeleri kanunu tasarısı 
(1/662) (içişleri, Maliye, Adalet ve Plan ko
misyonlarına) 

Teklif 
5. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Muzaffer Yur-

dakuler ve 4 arkadaşının, şehit Jandarma eri 
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Mustafa Baş'in annesine ve babasına vatani hiz
met terübinden aylık bağlanması hakkında ka
nun teküifi (2/676) (Maliye ve Plan komisyon
larına) 

Tezkereler 
6. — Adana Milletvekili Fasıl Güleç'in ya

sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/814) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

7. — Adana Milletvekili Fazıl Güleç'in ya-, 
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/815) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karıma Ko
misyona) 

8. — Adana Milletvekili Fazıl Güleç'in ya
sama dokmuhnazhğının kaldınlmaisı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/816) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/817) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Necmettin 
Gönencin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/818) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karona Komisyona) 

11. — Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydan'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/819) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

12. — İzmir Milletvekili Nihad Kürşad'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başfbakanhk tezkeresi (3/820) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

13. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/821) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

14. — Muş Milletvekili Kasım Emre'nin ya
sama dokunulmazhğınm kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/822) (Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Nedim Karaha-
lil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/823) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

16. — Tokat Milletvekili ismet Hilmi Baleı'-
nm yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/824) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

17. __ Trabzon Milletvekili Selâhaittin Gü-
ven'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/825) (Ana-
yas ave Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

18. — Ceza ve Islah Evleriyle işyurtları Dö
ner Sermaye Saymanlığı 1968 yılı genel bilan
çosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/826) (Sayıştay Komisyonuna) 

19. — Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste 
Fabrikaları ve Anatamirhane ve Yedek Parça 
Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1968 yılı 
bilançosu hakkında Sayıştay Başkanlığı teske
resi (3/827) (Sayıştay Komisyonuna) 

20. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
nün 1968 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uy
gunluk bildiriıminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/828) ('Sayıştay Komis
yonuna) 

Raporlar 
21. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em

lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
59 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/546) (iS. 
sayısı : 472 ve 472^0 1 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 10.2.1972 ve 5.5.1972) 

22. — Askerî Yüksek idare Mahkemesi ka
nunu tasarısı ve Adalet, Millî Savunma ve Plan 
komisyonlarından seçilen beser üyeden kurulu 
74 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/621) 
(S. Sayısı : 666) (Dağıtma tarihi : 6.5.1972) 

23. — Yatılı bölge okullarında döner serma
ye kurulmasına dair kanun tasarısı ve Maliye 
Millî Eğitim ve Plan komisyonları raporları 
(1/473) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
8 . 5 . 1972) 

— 445 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Âdil Turan (Uşak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 85 nci Birkşi 
mini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLEK 

1. — 6785 sayılı İmar Kanunununda bazı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi 7 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/16, 2/294) (Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 70 ve 70 e 1 nci ek; Millet 
Meclisi S. Sayısı : 137 ye 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
6785 sayılı İmar Kanununun müzakeresine 

başlıyoruz. Komisyon ve Hükümet yerlerini al
sınlar... 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
6785 sayılı imar Kanununda bazı değişiklik

ler yapılması hakkındaki kanun tasarısının, 
Cumhuriyet Senatosunca müzakeresi neticesin
de bazı maddeleri tadil görmüştür. Cumhuri
yet Senatosunun kabul ettiği metinleri okuta
cağım. Komisyonun benimseyip benimsememe
si hususunu Genel Kurula arz edeceğim ve oy
larınızı istihsal edeceğim. 
6785 sayılı imar Kanununda bazı değişiklikler 

yapılması hakkında Kanun 
Madde 1. — 6785 sayılı Kanunun 4, 6, 7, 8, 

11, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 
37, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 57 ve 58 nci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

BAŞKAN — Efendim bu, çerçeve maddemiz-
dir, ancak diğer maddelerin işlemi yapıldıktan 
sonra en son çerçeve maddesini Genel Kurulun 
bilgilerine arz ederek sonuçlandıracağım. 

Madde 4. — Yapı ruhsatiyesi almak için be
lediyeye dilekçe ile müracaat edilmesi, tapu 

(1) 137 ye 2 nci ek S. Sayılı ba&mayazı 84 
ncü birleşim tutanağın sonuna eklidir. 

senedinin ve varsa çapın gösterilmesi ve dilek
çeye bu kanuna uygun olarak hazırlanmış mi
mari, statik ve tesisat plân, proje, resim ve he
saplarından gerekli olanlarının ve eğer kanali
zasyon varsa alınacak kanalizasyon ruhsatının 
eklenmesi lâzımdır. 

istisna olarak, nerelerde ve hangi hallerde 
tapu senedi yerine ne gibi vesikaların ibraz edil
mesi gerektiği nizamnamede belirtilir. 

Kadastrosu yapılan yerlerdeki belediyeler 
inşaatla ilgili dosyalarını, kadastro ada ve par
sel numaralarına göre tutmakla mükelleftirler. 

Ruhsatiye alınmış yapılarda her hangi bir 
değişiklik yapılması bu maddeye göre yeniden 
izin alınmasına bağlıdır. 

(Bu kanunda geçen ruhsatiye ekleri tâbirin
den, dilekçe ile beraber belediyeye verilen ve 
ruhsatiye ile birlikte tasdik edilen mimari, sta
tik ve tesisat plân, proje, resim ve hesaplan an
laşılır.) 

BAŞKAN — Okunan 4 ncü madde Komisyo
numuzca benimsenmemiştir. Madde üzerinde 
görüşmek isteyen sayın milletvekili var mı?... 
Yok. Benimsenmeme hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... 
Benimsenmemesi hususu kabul edilmiştir. Karma 
Komisyona gidecektir. 

Madde 16. — A) Yapı tamamen bittiği 
takdirde tamamının, kullanılması mümkün kı
sımları ikmal edildiği takdirde bu kısımların 
kullanılabilmesi için belediyeden izin alınması 
mecburidir. 

B) Tamamen veya kısmen bitirilmiş olması 
halinde, yapı; mal sahibinin yazılı isteği üze
rine fen ve sağlık mensuplarınca muayene edi
lir. Yapının ruhsatiye ve eklerine uygun oldu
ğu, kullanılmasında fen ve sağlık bakımların
dan mahsur görülmediği, 2 . 7 . 1965 tarihi ve 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 4 ncü mad
desine göre anayapıda ortak yer olarak kabul 
edilmiş yerlerin de tasdikli projesine uygun şe-
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kilde tamamlanmış bulunduğu anlaşılırsa; kul
lanma izni verilir. 

C) Belediyeler mal sahiplerinin müracaat
larını en geç otuz gün içinde neticelendirmek 
mecburiyetindedirler. Aksi halde bu müddetin 
sonunda yapının tamamının veya biten kısmı
nın kullanılmasına izin verilmiş sayılır. Şu ka
dar ki, bu yetki, mal sahibin; kanuna, ruhsatiye 
ve eklerine riayetsiz hareketinden doğacak so
rumluluktan kurtaramaz. 

D) Yapı, tamamen veya kısmen ruhsatsız 
veya ruhsatiye ve eklerine aykırı olarak bitiril-
mişse, 6 ve 7 nci maddelerindeki hükümler ye
rine getirilmedikçe, kullanılmasına izin veril
mez. Ancak, ruhsat ve eklerine aykırı olarak 
yapılan binalarda, aykırılığın gerek bu durumu 
ile, gerekse giderilmesi sırasında diğer kısım
lara zarar vermiyeceği ve kullanılmasında mani 
teşkil etmeyeceği tespit olunursa, bu binaların 
ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan ve 
müstakil daire veya işyeri halinde kullanılması 
mümkün olan kısımlarına, belediye encümeni 
karariyle kullanma izni verilebilir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde Komisyonumuzca 
benimsenmemiştir. Madde üzerinde görüşmek 
isteyen sayın milletvekili?.. Yok. Benimsenme
miş bulunan 16 ncı maddenin benimsenmemesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Benimsenmemesi ka
bul edilmiştir. Karma Komisyona gidecektir. 

Madde 18. — inşaatın bitme günü, kullan
ma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni ve
rilmeyen veya alınmayan yapılar, izin alının
caya kadar belediye hizmetlerinden ve tesisle
rinden faydalanamazlar. Bu hizmetlerin yapıl
maması mal sahiplerini kanuni mükellefiyetle
rinden kurtaramaz. 

16 ncı madde gereğince kullanma izni alın
madan kullanılan veya kullanılmak üzere kira
ya verilen yapıların sahiplerinden, müstakil her 
daire veya işyeri, için, belediye encümeni kararı 
ile 500 liradan 5 000 liraya kadar para cezası 
alınır. 

Ayrıca, yeniden verilen müddet içinde kul
lanma izni alınmadan kullanılmaya devam olun
dukça bu ceza tekrarlanabilir. 

BAŞKAN — 18 nci madde Komisyonumuzca 
benimsenmiştir. Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?... Yok. Benimsenip 
benimsenmemesi hususunu oylarınıza arz ediyo

rum. Benimsenmeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Benimsenme kabul edilmiştir, madde 
kesinleşmiştir. 

Madde 25. — Yapılacak bina, tesis ve bun
lara ait müştemilâtın : 

A) Fen, sağlık, içtimai emniyet, mahallî 
hususiyet ve kullanılacak malzeme bakımından 
ne gibi şartlara tabi olacağı ve hangi vasıfları 
haiz bulunacağı; 

B) Kat adedi, kat yüksekliği, derinlik ve 
çıkıntıları; 

C) Komşu hudutlarına, yol ve su kenarları
na, kara ve demiryolu mihverlerine, tarihî ve 
bediî kıymeti olan eski eserlere ve arkeolojik 
sahalara olan mesafeleri; 

D) Parsel cephesi ile parsel ebadı ve bu 
parseller içerisine yapılacak binaya verilecek 
azamî inşaat sahası; 

E) Bahçelerin tanzimi, ağaçlandırılması, 
bahçe duvarlarının şekli ve ebadı, bina ve tesis
lere ait diğer hususat; 

F) Pis su mecralarının lağım şebekesine ve
ya genel fosseptiğe bağlanması ve yağmur suyu 
mecralarının mahallî icaplara göre bundan ta-
mamiyle ayrı olarak yapılması hususları; 

Hazırlanacak nizamname ve talimatnemeler-. 
le tespit olunur. 

BAŞKAN — 25 nci madde Komisyonumuz
ca benimsenmemiştir. Madde üzerinde Sayın Re
şit Ülker, buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, bu 25 nci madde Senato tarafından 
eklenmiş bir maddedir. Daha doğrusu; mevcut 
kanundaki 25 nci maddeye bir (f) fıkrası ek
lenmiştir Komisyonumuz bunu benimsememiş-
tir. Gayet yerindedir. Ben bir noktayı daha işa
ret ve ilâve etmek istiyorum. 

Bu, getirilen tasarıda mevcudolmayıp, Se
natoda ilâve edilen bir madde olması sebebiyle, 
usulsüz bir maddedir. Çünkü, kanun teklif ve 
tasarılarının iki Mecliste müzakere edilmesi ge
rekir. Halbuki yalnızca Senatoda ilâve edilen bir 
madde, Millet Meclisinde müzakere edilmemiş 
bir madde niteliğindedir. Belki Senato, tasarı ve 
tekliflerde mevcut bir madde ile ilgili zarurî bir 
hükmü getirebilir; fakat müstakil, kendiliğin
den yeni bir madde geitremez. Bir madde getir
diğini kabul edersek, beş maddeyi de kabul ede
riz, 25 maddeyi de kabul ederiz. O zaman, Mil-
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let Meclisinde müzakere edilmemiş maddeler j 
gelir. Usul bakımından da bunu kabul etmeye 
imkân yoktur. j 

Esas bakımından bu maddenin diğer fıkrala-
rında genel haklar gösterilmiş. Meselâ <B) fık- j 
rasmda : «Kat adedi, kat yüksekliği, derinlik [ 
ve çıkıntıları» demiş. Getirilen (F) fıkrası böyle ! 
bir istikamet, yön göstermiyor, hüküm sevk edi- I 
yor. Yani maddenin yapısı itibariyle hiç ilgisi 
yok. Diyor ki; «Pis su mecralarının lâğım şebe- | 
kesine veya genel fosseptiğe bağlanması ve 
yağmur suyu mecralarının mahallî icaplara gö- j 
re bundan tamamiyle ayrı olarak yapılması hu- s 
susları;...» Yani, anahatları göstermiyor, böyle 
yapın diyor. E, böyle bir maddede, yön göste
ren bir maddede ihtisas komisyonunun belirtti
ği gibi esası da yanlış olan bir hüküm konulma- s 
sına, Senatoda nasıl konulduğuna, doğrusu hay
ret ediyorum. Yani sanki özel bir hale göre ge
tirilmiş bir hüküm niteliğinde. 

O bakımdan, gerek usul bakımından, gerek
se esas bakımından komisyonumuzun benimse
meme görüşü yerindedir. Ona katılıyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başkaca görüşmek isteyen sa

yın milletvekili?.. Yok. 
25 nci madde Komisyonumuzca benimsenme

miştir. Benimsenmemesi hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. 

BURHANETTİN ASUTAY (tzmir) — Sa
yın Başkan, benimsenmemesini değil, metinden 
çıkarılmasını teklif ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, ben ona dokunmadım. 
Usul bakımından bir hata yoktur. Hattâ ilâve 
maddeler dahi tedvin edildiği vakidir, fıkralar 
da ilâve edilebilir. Sayın Reşit Ülker Bey iza
hatını ifade etmişlerdir, kendilerinin beyanla
rına müdahale etmemek için bu beyanda bulun
madım. Ben, benimsenip benimsenmeme hususu
nu oylarınıza arz edeceğim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben başka se
beplerden dedim. 

BAŞKAN — Evet. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAN 
ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, bu mad
de, benimsenmemesi halinde metinden çıkarıla-
c aktır. 

BAŞKAN — Tabiî. Genel Kurul benimseme
yebilir de, benimseyebilir de. Çünkü ayrıca mü
zakere ediyoruz. j 

Benimsenmemesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Be
nimsenmemesi hususu kabul edilmiştir. Karma 
Komisyona gidecektir. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, bir noktayı işaret edeceğim. 

BAŞKAN — Böyle bir usulümüz yok ki! 
26 ncı madde üzerinde mi konuşmak istiyorsu
nuz? 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Me
tinden çıkarılmasını da oylamanız lâzım Sayın 
Başkan. Benimsenmemesi meselesi değil; komis
yon metinden çıkarılmasını istiyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim, Karma Komis
yona gider, Karma Komisyon son kararı vere
cektir; metne ithal edilebilir. Müzakere açıyo
ruz efendim yeniden. Sayın Ülker'in beyan et
tiği gibi, müzakeresiz kabul etmiyoruz efendim, 
ikinci bir müzakereye tabi tutuyoruz. 

Niçin söz verdik kendilerine., mademki mü
zakere yoktu?.,. 

Madde 26. —- A) Tasdikli halihazır hari
tası bulunmayan belediyelerin halihazır harita
larını veya imar ve İskân Bakanlığınca uygun 
görülen hallerde, bu Bakanlığın tâyin ve tespit 
ettiği vasıflara uygun olmak şartıyle hava fo
toğraflarını; 

B) Nüfusu 5 Q00'den yukarı olan veya nü
fusu ne olursa olsun ilçe merkezi olan belediye
lerden imar planı bulunmayanlarının belediye 
meclislerince tespit edilecek belirli yolların yol 
istikamet planlarını; 

C) Nüfusu 10 000'den yukarı olan beledi
yeler ile, nüfusu 10 000'den az olduğu halde, il 
merkezi olan veya müstakbel imar faaliyetleri 
bakımından plana ihtiyacı bulunduğu imar ve 
İskân Bakanlığınca tespit edilen belediyelerin 
imar planlarını ve kanalizasyon projelerini; 

Yaptırmaları mecburidir. 

D) imar ve iskân Bakanlığı, lüzumlu gör
düğü hallerde, umumî hayata müessir âfetler 
dolayısıvle veya Gecekondu Kanununun tatbiki 
maksadıyle yapılması gereken planların veya 
değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgi
lendiren metropoliten imar planlarının ve içeri
sinden veya civarından demiryolu veya karayo
lu geçen veya havayolu veya denizyolu bağlan
tısı bulunan belediye veya koy hudutları için
deki veya sair yerlerdeki iskân ünitelerinin ve-
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ya diğer sahaların imar veya yerleşme planları
nın tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyele
rin ve diğer idarelerin bu yolda kararma lüzum 
kalmaksızın yapmaya veya yaptırmaya salahi
yetlidir. 

E) Plan VÖ haritalara ait nirengi, poligon, 
nivelman ve sınır işaretlerine ait tesislerin çıka
rılması ve tahribedilmesi yasaktır. Bunlar çıka
rıldığı, tahribedildiği veya yerleri değiştirildiği 
takdirde belediyeler bunları eski haline getir
mekle mükelleftirler. Haritaların alınmasına ve 
imar planlarının tatbikatına memur edilen va
zifeliler, vazifelerini yaparken 2613 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesindeki salâhiyeti haizdirler. 

BAŞKAN — 26 ncı madde Komisyonumuzca 
benimsenmemiştir. Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Benimsenmeme 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Kabul eden
ler,.. Kabul etmeyenler... Benimsenmemesi husu
su kabul edilmiştir. Karma Komisyona gidecek
tir, 

Madde 29. — İmar ve yol istikamet planları 
beledive meclisince kabul edildikten sonra imar 
ve iskân Bakanlığına gönderilir. Adı geçen ba
kanlık bunları aynen veya değiştirerek tasdik 
etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye salahi
yetlidir. 

imar ve iskân Bakanlığınca yapılan veya 
yaptırılan veya birden fazla belediyeyi ilgilen
diren imar planlarının hazırlanmasında ve ka
bulünde ayrıca belediye meclislerinden karar 
alınmasına lüzum yoktur. 

İmar ve yol istikamet planları imar ve iskân 
Bakanlığının tasdikiyle kesinleşir ve yürürlüğe 
girer. 

Tasdik edilmiş planlar üzerinde yapılacak 
değişiklikler da yukardaki usullere tabidir. An
cak, Bakanlık değişiklik tekliflerini reddetme
ye de salahiyetlidir. 

Bir amme hizmetinin görülmesi maksadıyle 
resmî bina ve tesisler için imar planlarında yer 
ayrılması veya bu maksatla değişiklik yapıl
ması gerektiği takdirde, durum valilik kana-
liyle ilgili belediyeye yazı ile bildirilir. 

Belediye meclisinin bu tebligattan sonra ya
pacağı ilk toplantıda teklif görüşülür ve en geç 
3 ay içerisinde karara bağlanır. Bu müddet zar
fında gereken karar alınmadığı takdirde, bele
diye meclisi kararına lüzum kalmaksızın, imar 

ve iskân Bakanlığının uygun görüp tasdik et
tiği plan veya değişiklik teklifi katileşir. 

imar ve İskân Bakanlığınca tasdik edilerek 
kesinleşen planlar belediyeye geldiği günden 
itibaren en geç 15 gün içinde belediye dairesin
de herkesin görebileceği bir yere bir ay müd
detle asılır ve keyfiyet usulü dairesinde ilân 
olunur. 

İmar ve yol istikamet planlarının ve bunlar 
üzerinde yapılacak değişikliklerin ne şekilde 
hazırlanacağı, planların aleniyetini temin etmek 
ve her ne sebeple olursa olsun hatalı karar alın
masını önlemek maksadıyle, gerekli karar alın
mazdan önce ve karar verildikten sonra ilgili 
belediyece yerine getirilmesi lüzumlu diğer hu
susların neler olacağı ve Bakanlıkça yapılacak 
tetkik ve tasdiklerin esasları talimatnamede be
lirtilir: 

24 . 5 . 1928 tarihli ve 1351 sayılı Kanunla 
kurulmuş olan Ankara imar idare Heyetince 
alınacak imar planlarıyle ilgili kararlar da bu 
madde hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — 29 ncu madde Komisyonumuz
ca benimsenmemiştir. Madde üzerinde görüşmek 
isteyen sayın milletvekili?.. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 
komisyon izahat versin, duruma göre kabul ede
biliriz. Rica ediyorum izahat versinler, konuş
mayalım, 

BAŞKAN — Komisyonumuzca 29 ncu mad
de benimsenmemiştir. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — izahat verir
lerse, durum aydınlanacaktır efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI VE BU RA
POR SÖZCÜSÜ İLHAN ERSOY (Kütahya) — 
Saym Başkan müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI VE BU RA

POR SÖZCÜSÜ İLHAN ERSOY (Kütahya) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu ıraddede Cumhuriyet Senatosunca yapıl
mış olan değişiklik; Millet Meclisi metnindeki 
«karar alınmazdan önce ve sonra» kelimelerinin; 
«karar alınmazdan önce» ve «karar verildikten 
sonra» diye değiştirilmesinden ve bir de; «1351 
sayılı Kanunla kurulmuş olan Ankara imar ida
re Heyeti» ibaresinden önce, tarihini de belirt
mek suretiyle; «24 . 5 . 1928 tarihli ve 1351 sa
yılı Kanunla kurulmuş olan Ankara imar İdare 
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Heyeti» lâfını kapsamak suretiyle yapılan deği
şiklikten ibarettir. 

Komisyonumuz, esas itibarîyle Millet Mecli
si metni ile Senato metni arasında mâna ve muh
teva bakımından büyük ölçüde fark görmekte, 
ancak bu değişikliğe lüzum da olmadığı kana
atine varmış bulunmaktadır. Karma Komisyo
na gitmesi, bu bakımdan gerekecektir. Karma 
Komisyona gitmeden, burada kararlaştırılması 
aynen kabul edilir, mümkün olabilir. 

Bunu takdirlerinize arzetmek için söz aldım. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 29 ncu madde Komisyonumuz
ca benimsenmemiştir. Benimsenmemesi hususunu 
oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Benimsenmemesi hususu kabul 
edilmiştir. Madde, Karma Komisyona gidecek
tir. 

Madde 35. — iskân hudutları içinde olup da, 
imar planında beldenin inkişafına ayrılmış bu
lunan sahalarda her ne şekilde olursa olsun, ya
pı izni verilebilmesi için. : 

a) Bu sahaların imar planı esaslarına ve 
talimatname hükümlerine uygun olarak parse
lasyon planlarının belediye encümenince tasdik 
edilmiş bulunması, 

b) Plana ve bulunduğu bölgenin şartlarına 
göre yolunun ve lâğımının yapılmış olması şart
tır. 

Ancak, bunlardan parselasyon planları tasdik 
edilmiş olmakla beraber, yolu ve lâğımı henüz 
yapılmamış olan yerlerde, belediyenin izni ha
linde ve belediyece hazırlanacak kesif ve plan
lamaya uygun olarak yol ve lâğımı yaptıranlara 
veya parselleri hizasına raslayan ve - talimatna
mede belirtildiği şekilde hissesine düşen yol ve 
lâğım bedelini peşin olarak belediyelere veren
lere veya bu bedel yerine banka kefalet mektu
bu ibraz edenlere de yapı izni verilebilir. Kana
lizasyon tesisinin yapı bitirilip kullanılmıaya baş
lanacağı tarihe kadar yapılamaması halinde, fos
septik veya benzeri geciçi bir tesis yaptırılması 
yoluna gidilir. Bu yapılmadığı takdirde yapıya 
kullanma izni verilemez. Anatesis yapıldığında 
yapı sahibi veya sahipleri lâğım ayaklarını bu 
tesise bağlamaya mecburdurlar. 

Yol ve lâğım belediyece yaptırıldığı takdir
de, verilen paradan artarsa fazlası ilgiliye öde
nir, eksilirse tahsil olunur. 

Toplu mesken sahalarında, ilgili şahıs veya 
kurumlarca belediyenin izni ile bütünü inşa ve 
ikmal iedilen yol ve lâğımın iki tarafındaki di
ğer parsellerin sahiplerinden, kendi parsellerine 
isabet eden yol ve lâğım bedeli alınmadıkça, ken
dilerine yapı izni verilmez. Alınan bu paralar 
yol ve lâğımı yaptıranlara veya bu meblâğı ön
ceden belediyeye ödeyenlere aynen geriverilir. 

Şu kadar ki, bir yolun iki tarafındaki bütün 
parsel sahipleri bahis konusu yol bedellerini ve 
bir kanalizasyon şebekesinden istifade eden ve
ya etmesi gereken bütün parsel sahipleri lâğım 
bedelinin tamamını belediyelere vermedikçe be
lediyelerin bu tesisleri inşa ve ikmali mecburiye
ti yoktur. 

Tamamının ödenmesi halinde, teknik zaruret
ler olmadıkça, belediyeler bu hizmetleri yerine 
getirirler. Teknik zaruretlerin takdiri imar ve 
iskân Bakanlığına aittir. 

Mevcut binalarda esaslı değişiklik ve ilâve
ler yapılması da bu madde hükümlerine bağlı 
olmakla beraber, bunların tamirleri için yukar-
daki şartlar aranmaz. 

Bu maddenin tatbikinde 6183 sayılı Âmme 
Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun 
hükümleri tatbik olunur. Tatbikatla ilgili diğer 
hususlar talimatnamede belirtilir. 

BAŞKAN — 35 nci madde Komisyonumuzca 
benimsenmemiştir. Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?. Yok. 

Benimsenmeme hususunu oylarınıza arz ede
ceğim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.., Be
nimsenmeme hususu Genel Kurulca kabul edil
miştir. Karma Komisyona gidecektir. 

Madde 39. — Bedediye hudutları ve varsa 
mücavir sahalar içinde bulunan gayri menkulle
rin tevhit ve ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hak
kı tesisi veya bu hakların kaldırılması, hususla
rının bu kanun ve talimatnameler hükümlerine 
uygunluğu; belediye encümenince (Ankara'da 
imar idare Heyetince) kabul ve tasdik edilme
dikçe, tapuca tescil muamelesi yapılamaz. 

Aynı adada aynı nitelikte bulunan arsalar
dan birisinin tevhit ve ifrazı yapılmışsa diğerle
rinin de, mal sahibinin müracaatı üzerine, yapıl
ması mecburidir. 

Tarafların rızası veya mahkeme kararıyle şii-
yuun izalesi ve arazi taksimi de yukardaM hü
kümlere tabidir. 
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Bu kanunun tatbik edildiği yerlerdeki arazi 
ve arsalar, bu madde hükümlerine göre ifraz 
edilmedikçe hisselere bölünemez ve hisseli olarak 
tapuya bağlanamaz. Veraset yoluyle intikaller
de veya bu kanunun 41 ve 42 nci maddelerinin 
tatbikinde veya imar nizamlarına uygun olarak 
yapılan apartmanların kat mülkiyeti esaslarına 
göre hisselendirilmesinde bu fıkra hükmüne bağ
lı kalınmaz. 

BAŞKAN — 39 ncu madde Komisyonumuz
ca benimsenmemiştir. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın milletve
killi?.. Yok. 

Benimsenmeme hususunu oylarınıza arzed*-
ceğim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Be
nimsenmeme hususu Genel Kurulca kabul edil
miştir. Karma Komisyona gidecektir. 

Madde 45. — imar ve yol istikamet, planla
rına göre hazırlanan parselasyon planları yapı
lıp, belediye encümeninin (Ankara'da İmar ida
re Heyetinin) tasdikinden sonra, bir ay müddet
le belediye dairesine asılır, alâkalılara Tebligat 
Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur. Tas
hih edilecek planlar da aynı hükme tabidir. 

Bu planlara askı müddetinin hitamından iti
baren 30 gün içinde itiraz edilebilir. Müddeti 
içinde yapılacak itirazlar belediyece tetkik ve 
uygun görülürse tashih edilerek, tekrar encüme
nin (Ankara'da imar idare Heyetinin) tasdiki
ne sunulur. 

Katileşen parselasyon planları tescil edil
mek üzere Tapu ve Kadastro Dairesine gönde
rilir. Bu daireler alâkalıların muvafakatini ara
maksızın, sicillerini bu planlara güre re'sen tan
zim ve tesis ederler. 

BAŞKAN — 45 nci madde Komisyonumuzca 
benimsenmemiştir. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili?.. Yok. 

Benimsenmeme hususunu oylarınıza arz ede
ceğim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Be
nimsenmeme hususu Genel Kurulca kabul edil
miştir. Karma Komisyona gidecektir. 

Madde 48. — iskân hudutları içinde, esasen 
kanalizasyonu mevcudolan veya fennî şekilde 
fosseptik yapılması mümkün, yol, su, elektrik, 
gibi belediye tesisleri tamamlanmış ve belde 
hizmetleri götürülmüş bulunan yerlerde, plan ve 
mevzuat icaplarına göre müstakülen yapı yapıl
ması mümkün olduğu halde, boş duran arazi ve 

arsalarla, içerisinde bir lasını veya tamamı yan
mış, yıkılmış veya iskâna elverişsiz hale gelmiş 
bulunan yerlerden, belediye meclislerince tespit 
edilenlerin sahiplerine, bu yerlerde imar planın
da ve talimatnamede belirtilmiş esaslara uygun 
inşaat yapması tebliğ edilir ve durum siciline 
işlenmek üzere tapu dairesine bildirilir. Tebliğ 
tarihinden itibaren beş yıl içinde plana uygun 
inşaat yapılmadığı takdirde bu yerler belediye
lerce istimlâk edilebilir. Bu yerlerin satışı halin
de yeni malik aynı şartları kabul etmiş sayılır. 

Beş yıllık müddet geçtiği halde, belediyeler
ce istimlâk edilmeyen yerlerde mal sahibince 
plan ve mevzuata uygun inşaat yapılıp ikmal 
edildiği takdirde, belediyelerin istimlâk hakkı 
ortadan kalkar. Yukardaki fıkra hükmüne göre 
istimlâk edilen bu yerlerde istimlâk tarihinden 
itibaren en geç iki yıl içinde başlamak ve beş yıl 
içinde bitirmek şartı ile, belediyelerce, ya plan 
ve mevzuat icaplarına uygun bina inşa edilir 
veya bunlar aynı şartlar yerine getirilmek üzere 
satılabilir. 

Belediyenin veya belediyeden bu yerisri sa
tmayanların, bu şartları yerine getirmemeleri ha
linde, eski mal sahibi veya mirasçısı kendisine 
ödenmiş olan istimlâk bedelini ve yapılan diğer 
bütün masrafları ödeyerek gayri menkulü geri 
alabilir. Doğmasından itibaren bir sene içinde 
kullanılmayan geri alma hakkı düşer. 

BAŞKAN — 48 nci madde Komisyonumuzca 
benimsenmiştir, 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili?.. Yok. 

Benimsenip benimısenmemesi hususunu oyla
rınıza arz edeceğim. Benimsenmeyi kabul bu
yuranlar lütfen işaret etsinler. Kabul etme
yenler... Genel Kurulumuzca da Komisyonumu
zun kabul ettiği veçhile madde benimsenmiş 
ve kesinleşmiştir. 

Sayın Komisyon Başkanı ilhan Ersoy, bu
yurunuz. Çerçeve maddesine geçmeden evvel 
söz istemiş bulunuyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI VE BU 
RAPOR SÖZCÜSÜ İLHAN ERSOY (Kütahya) 
— Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarımı; 

Kabul buyurmuş olduğunuz bu madde ile 
çerçeve 1 nci maddenin içinde değiştirilmesi 
derpiş olunan maddeleri bitirmiş oluyoruz. Bu 
itibarla çerçeve 1 nci madde içerisinde kabul 
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ettiğimiz hükümlerle getirdiğimiz yenilikler 
konusunda Yüce Heyete 1 - 2 kelimecik bilgi 
vermek ve daha isabetli 'karar almanızı sağla
mak üzere söz aldım. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu maddıefde 
Bakanlığa, bazı görevlere paralel olarak bazı 
yetkiler tanınmıştır, bazı yetkiler verilmiştir. 
'Burada mühim olan, Bakanlığın bu yetkileri 
en iyi şekilde kullanmasıdır. Anlayış, zihniyet 
esas olacaktır. Haddizatında bazı yetkilerin 
belediyelerden alınıp yahut hiç yoktan Bakan
lığa verilmiş olması belediyelerin tümünün bu 
hizmetleri gerektiği şekilde yapamadığı anlamı
na alınmamalıdır. Burada mühim olan husus, 
Türkiye'de imar tatbikatında yeknesaklığı te
min etmektir, yeknesaklığı sağlamaktır ve bü
tün beldelerde mümkün olan hallerde aynı 
usullerin tatbik edilmesini, uygulanmasını sağ
lamaktır. Bu yapılırken, evvelemirde/ elbette 
kamu yararı esas alınacaktır; fakat vatandaş 
haik ve hukuku da hiç bir zaman gözden ırak 
tutulmamalıdır. Tutum ve davranışlar beledi
yelere karşı olmamalıdır. Daima Bakanlık be
lediyelerle beraber olmalı, bu konunun çözü
münde yetkilerini kullanırken belediyelere 
yardımcı olmalıdır. 

Hepinizin malûmudur; imar işlerinde üç 
anaprensip vardır ve olmalıdır. Bunların bir 
tanesi sürat, bir diğeri aleniyet, yani açıklık ve 
nihayet üçüncüsü iyi niyettir. 

Biz, verilen bu yetkileri, Bakanlığa verilen 
kısmı ile Bakanlığın, belediyelere bırakılmış 
olanlariyle belediyelerin daima bu iyi niyet, 
sürat ve aleniyet prensiplerine uygun olarak 
(kullanacağına eminiz. 

Bu arada değişiklikler arasında geniş ve 
çok önemli bir yer tutan 42 nci maddeyle alâ
kalı bir konuya da temas etmeden geçemeyece
ğim. 

Muhterem arkadaşlarım, imar Kanununun 
42 nci maddesinin Anayasaya aykırılığı bahis 
konusu olduğundan, biliyorsunuz Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmişti. Bu madde hu
zurlarınızda görüşülmekte olan tasarıda yine 
daha değişik bir biçimde kaleme alınmış, hük
me bağlanmıştır. Cumhuriyet Senatosunca da 
kabul edilmiş olduğuna göre, esasen kesinleş
miştir de. Ancak, bu maddenin kesinleşmesin-
Iden evvel yapılan çalışmalar ve hele bu çalış
maların ilgili komisyonlardan alman raporlara 

İistinadeden kısmı hakkında bir açıklamada bu
lunmak ve ileride lüzum hasıl olduğunda, bu 
maddeye göre tatbikat yapıldığında rehber ol
ması bakımından zabıtlara geçirilmesinde fay
da mülâhaza etmekteyim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bahsettiği
miz 42 nci maddenin şu anda kabul buyurul-
muş olan metni; daha önce Antalya Milletveki
li Sayın Ömer Eken, Kütahya Milletvekili Sa
yın Sezai Sarpaşar, Sivas Milletvekili Sayın 
Rahmi Günay; -ki biliyorsunuz, bu arkadaş
larımızın bir kısmı eski milletveMlleriydi -
Van Milletvekili Sayın Şükrü Kösereisoğlu ve 
Aydın Milletvekili Sayın ismet Sezgin arkadaş
larımızın bir kısmı müştereken, bir kısmı da 
ayrı ayrı Yüce Meclise intikal ettirmiş olduk
ları kanun tekliflerinin metinlerinin aynıdır. 
Bu metinler 1964 yılında imar ve iskân Komis
yonunda görüşülürken Anayasaya uygunluk yö
nünden tetkik edilmek üzere 2 . 12 . 1964 gün 
ve 2/706 esas sayı ile Anayasa Komisyonu Baş
kanlığından rapor alınmasını teminen ilgili Ko
misyona gönderilmiştir. Bu komisyon 42 nci 
maddenin yeni metnini, yeni şeklini, yani şu 
anda kabul buyurmuş olduğunuz metni ariz, 
amik tetkik etmiş ve neticede.. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, bir hususu istir
ham edeceğim; 42 nci madde kesinleşmiştir. 
müzakere edilemez. Kesinleşmiş bir maddenin 
yeniden müzakeresi mümkün değil. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI VE BU 
RAPOR SÖZCÜSÜ İLHAN ERSOY (Devamla) 
— Sayın Başkan, diğer maddelerle ilgisi ve çer
çeve madde içerisinde olduğu için zapta geçi-
rilmeisinii ve ileride çıkacak her hangi bir ihti
lâfta bu zabıtların tetkikinde bir faydası olabi
leceğini düşünerek arz etmek istiyordum. Lüt-
federtseniz son kısmını kısaca arz edeyim, bir
kaç satırlık bir konu... 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI VE BU 

RAPOR SÖZCÜSÜ İLHAN ERSOY (Devamla) 
— Netice itibariyle, Anayasa Komisyonu demin 
arz etmiş olduğum tarih ve numaralı kararında 
kanun teklifinin tümünü ve hükümlerini Ana
yasaya tamamiyle uygun bulmuş ve ancak ka
nun tekniği bakımından metne, kanunun yürü
tülmesinde siyasî sorumluluk sahibi olan ma
kamı göstermek bakımından «Kanunu Bakan-

— 452 — 



M. Meclisi B : 85 

lar Kurulu yürütür» demiştir, teklifteki «tımar 
ve İskân Bakanlığı yürütür» ibaresine karşı
lık. 

Bu konuda ileride çıkacak ihtilafları önle
mesi bakımından yüce huzurunuzda, Anayasa 
Komisyonunun vaktiyle bu madde münasebe
tiyle almış olduğu kararı ihtiva eden raporu
nu zapta geçirmek üzere söz almıştım. Teşek
kür ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutu

yorum. 
(1 nci çerçeve madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — 1 nci maddeyi Komisyonumuz 

fbenimsememiştir. 
Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın mil

letvekili?.. Yok. 
Benimsenmemle hususunu oylarınıza arz ede

ceğim. Benimsenmemeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Benâimsenmemesi hususu Genel1 

Kurulca kabul edilmiştir. Karma Komisyona 
gidecektir. 

Madde 2. — 6785 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek maddeler eklenmiştir: 

BAŞKAN — Madde 2 çerçeve mahiyetini 
taşımaktadır; bilâhara oylarınıza arz edeceğim. 

Ek madde 2. — Kapıcı dairesi ayrılması 
mecburiyeti olan binalarda, bu dairelerin fen 
ve sağlık şartlarına uygun olması, talimatna
mede belirtilen şart ve ölçüleri havi bulunma
sı lâzımdır. 

Kapıcı daireleri anabina içinde olabileceği 
gibi, nizamlara aykırı yapılmamak şartiyk 
bahçenin her hangi bir yerinde veya müştemi
lât binaları içerisinde de tertiplenebilir. 

Bekçi, bahçivan, kaloriferci gibi müstahde
min ikametine yer ayrılması halinde, bu yerler
de de aynı şartlar aranır. 

16 ve 18 nci maddelerdeki hükümler bu 
maddede sözü geçen daireler hakkında da tat
bik olunur. 

Nerelerde ve hangi binalarda kapıcı dairesi 
ayrılması gerektiği imar talimatnamelerinde 
gösterilir. 

BAŞKAN — Ek madde 2, Komisyonumuz
ca ben&msenmdştâr. Madde üzerinde görüşmek 
isteyen sayın milletvekili?.. Yok. Benimsenip 
benimsenmemle hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Benimsenmeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

8 . 5 . 1972 O : İ 

Ek madde 6'yi okutuyorum. 
Ek madde 6. — Tarihî veya mimarî değeri 

bulunan han, hamam, kervansaray, konak, ya
lı, ve imarethane, ibadet yeri ve benzerleri gibi 
eski. eser veya tarihî sanat yapılarının ve bun
larla bir bütünlük teşkil etmek üzere muhafa
zası gerekli çeşme, eski sokak ve meydancıkla
rın muhafazasına dair esaslar, Gayri menkul 
Eski Eser ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mü
talaası da alınarak, Millî Eğitim, Turizm ve 
Tanıtma, İmar ve İskân ve Maliye bakanlıkla-
riyle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
müştereken tespit olunur. Adı geçen Genel Mü
dürlük ve ilgili bakanlıklar bu yerlerden lü
zumlu görülenlerini istimlâke veya istimlâk et
meksizin bakım ve onarımını temin etmek üze
re sahiplerine veya diğer ilgililere gereken hal
lerde bedel ödemeye veya bu hizmeti bizzat 
yapmaya, salahiyetlidirler. 

Muhafazası gereken eski eserlerin etrafında 
umar planında gösterilen veya plânı olmayan 
yerlerde imar Nizamnamesinde veya Talimat
namede belirtilen veya Gayri menkul Eski Eser
ler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca tespit edilen 
mesafe içinde bulunup da istimlâki gereken 
özel mülkiyetteki binalı ve binasız arazi ve ar
saların istimlâki, belediye hudutları içinde veya 
mücavir sahalarda ise ilgili belediyelere, bu sa
haların dışında ise özel idarelere veya ilgili ba
kanlıklara veya Vakıflar İdaresine, eski eserle
rin altında, içinde veya bitişiğinde olup da, on
ların baüam ve onarımı için alınması gereken 
veya eski eserle bir bütünlük teşkil etmek üzere 
muhafazası istenen gayri menkullerin istimlâki 
ise, bu eserlere bakmakla vazifeli amme mües
seselerine aittir. Bu fıkra şümulüne giren yer
lerdeki amme müesseselerine ait gayri menkuller 
veya bu müesseselerin idaresinde bulunan yer
ler özel mülkiyete intikal ettirilemez. 

Her hangi bir belediyenin hududu veya mü
cavir sahası içinde kalan ve yukardaki fıkrada 
sözü geçen koruma mesafesine rasliyan amme 
müesseselerine ait arazi ve arsalar hakkında da 
31 nci madde hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Ek madde 6, Komisyonumuzca 
benimsenmiştir. Madde üzerinde görüşmek 
isteyen sayın milletvekili?.. Yok. Benimsenip 
benimsenmeme hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Benimsenmeyi kabul edenler.., Kabul 
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etmeyenler... Kabul edilmiş, madde kesinleşmiş
tir. 

Ek madde 7 yi okutuyorum. 
Ek madde 1- — Deniz, göl ve nehir kenar

larında 10 metreden az olmamak üzere tmar ve 
tskân Bakanlığınca tespit edilecek mesafe da
hilinde hususî şahıslarca umumun istifadesine 
ayrılmayan bina inşa edilemez, mevcutlara ilâ
ve yapılamaz. 

Deniz, göl ve nehir kenarlarında, bölgenin 
şartlarına ve mahallin özelliklerine göre, tmar 
ve iskân Bakanlığınca teklif ve Bakanlar Ku
rulu kararı ile tespit ve ilân olunan sahalara 
ait imar plânları öncelikle hazırlanır. 

Bu saha şeridi içerisinde kalan bilûmum 
arazi ve arsaların kullanılması, ifraz ve tevhi
di, bunlar üzerinde her türlü yapı yapılması, 
mevcutların genişletilmesi, bunlara kat ilâvesi 
ve bu binaların kullanma şekillerine dair esas
lar, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının olumlu 
görüşü alınmak suretiyle imar ve iskân Bakan
lığınca hazırlanacak talimatnamede belirtilir. 

Bu şerit içerisinde kalan yerlerde, yukarda 
sözü geçen imar planı esaslarına ve talimatna
me hükümlerine aykırı tatbikat yapılamaz. 

Bu şerit içinde bulunan ammeye ait binalı 
ve binasız arazi ve arsalar özel mülkiyete inti
kal ettirilemeyeceği gibi, bu yerlerde denizden 
doldurma ve bataklık kurutmak suretiyle özel 
mülkiyet adına arazi ve arsa da kazanılamaz. 

BAŞKAN — Ek madde 7, Komisyonumuz
ca benimsenmemiştir. Madde üzerinde buyuru
nuz Sayın Reşit Ülker, 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım ; 

Kıyılarla ilgili saha şeridi hakkında sayın 
senatör arkadaşlarımız şu değişikliği yapmış
lar: 

«Bu saha şeridi içerisinde kalan bilûmum 
arazı ve arsaların kullanılması, ifraz ve tev
hidi, bunlar üzerinde her türlü yapı yapılması, 
mevcutların genişletilmesi, bunlara kat ilâve
si ve bu binaların kullanma şekillerine dair 
esaslar, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının olum
lu görüşü alınmak suretiyle İmar ve İskân Ba
kanlığınca hazırlanacak talimatnamede belirti
lir.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu görülmüş 
bir usul, alışılmış bir usul değil. «Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığının olumlu görüşü alınacak» 

yani «olur» diyecek, sonra «...suretiyle İmar ve 
iskân Bakanlığınca hazırlanacak talimatnamede 
belirtilir.» Turizm ve Tanıtma Bakanlığı olum
lu görüş vermezse İmar ve iskân Bakanlığı ta
limatnameyi hazırlayamayacak. öyleyse bunun 
manası, bu yetkinin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığına verilmesi şeklimde olacaktır, başka 
türlü anlaşılmasına imkân yok. Bu şekilde 
çıkardığımız takdirde, hem hukuk mantığına 
aykırı bir esas getirmiş olacağız, hem de hük
mü işlemez hale getirmiş olacağız. 

Olumlu mütalâa istenecek, olumlu mütalaa 
verilmesi tetkike kalacak, uzun muamelelere 
kalacak, çıkmayacak ve iş çıkmaza girecek. Bu 
iş tamamen imar ve iskân Bakanlığı ile ilgili 
bir iştir. Binaenaleyh, yapılacak şey olsa ol
sa «Turizm ve Tanıtma Bakanlığının mütalâası 
alınır - olumlu mütalaası değil - ve İmar ve 
iskân Bakanlığınca...» şeklinde olmalıdır. Onun 
için, benimsememe kararı tamamen yerindedir. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Ek madde 7 üzerinde görüş

mek isteyen başka sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. Ek madde 7, Komisyonumuzca beniımseû-
memiştir. Benimsenmemesıi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir, Karma Komisyona 
gidecektir. 

Ek madde 8'i okutuyorum. 
Ek madde 8 — Belediye hudutları ve mü

cavir sahalar dışında bulunup da bölge plan
laması veya sınai veya turistik ehemmiyeti ba
kımından veya ulaşım yolları ve bunların em-
nliyeti veya civarının yerleşme nizamı dolayı-
siyle imar ve İskân Bakanlığının teklifi ve Ba
kanlar Kururlu kararı ile belli edilecek yerler
de, adı geçen bakanlıkça hazırlanacak talimat
name esasları dairesinde aşağıdaki hükümler 
tatbik olunur. 

a) Bu yerlerde talimatnamede belirtilen 
şartlara uymayan ifraz ve tevhit muameleleri' 
yapılamaz ve tapuya tescil edilemez. 

b) Bu yerlerde bulunan arazi, arsa ve ya
pılar, varsa planda, yoksa talimatnamede belli 
edilen maksatlar dışında kullanılamaz. 

c) Bu yerlerde yapılacak yapıların, plan
da veya talimatnamede belirtilen ölçü - ve şart
lara uyması mecburidir. 

d) Bu gibi yerlerde yapı yapılabilmesi için 
ilgili valiliğe dilekçe ile müracaat edilmesi v© 
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bu dilekçeye talimatnamede belirtilen vesikala
rın eklenmesi suretiyle izin alınması lâzımdır. 
Valiler bu müracaatları plan ve talimatname 
esaslarına göre incelettirip, 30 gün içerisinde 
cevaplandırılmasını temin ederler. 

Fen ve sağlık bakımından mahzurlu görü
len veya bu kanunun yürürlüğe girdiği günden 
sonra yapılıp da yukarda sözü geçen plan ve 
talimatname hükümlerine uymayan yapılar, 
valiliklerce yapılacak tebligat üzerine, sahip
leri tarafından en geç bir ay içinde mümkün
se düzeltilir, değilse yıktırılır. 

e) ikmal olunan yapıların kullanılabilme
si için, valiliğe dilekçe ile müracaat olunması 
ve kullanma izni alınması lâzımdır. 

f) Valiler bu sahalar içinde talimatname 
esaslarına uygunluğu temine, müddeti içerisin
de sahiplerince düzeltilmiyen tatbikatı veya 
yiktırılmıyan yapıları, düzeltme veya yıkım 
gideri sonradan yüzde on fazlassıyle sahibinden 
alınmak üzere, düzelttirmeye veya yıktırmaya 
ve bu maksatla yapılacak harcamaları özel ida
re bütçesinden karşılamaya salahiyetlidirler. 

g) Valiler, bu maddenin tatbikinde, 5442 
sayılı ti idaresi Kanununun kendilerine vermiş 
olduğu salâhiyetlerden faydalanırlar. 

h) Bu madde hükümlerine aykırı hareket 
edenler hakkında 6785 sayılı imar Kanununun 
ilgili ceza hükümleri uygulanır. 

i) Ek madde 7'de sözü geçen yerlerden be
lediye hududu ve mücavir sahalar dışında bu
lunanları hakkında da bu madde hükümleri 

BAŞKAN — Ek madde 9'un Cumhuriyet 
Senatosu tarafından metinden çıkarılması hu
susu Komisyonumuzca benimsenmemiştir. Mad
de üzerinde buyurunuz Sayın Akkan. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Ek madde 9 Yüce Meclisimizce bu kanuna 
eklenmiştir. Yüce Senato bunu metinden çı
karmıştır. Metinden çıkardığı hukukî müesse
se şudur: Bizim Ege'mizde bir örfü belde ge
diği vardır, örfü belde gediği, eski hukuktan 
gelen bir hukukî müessesedir. Osmanlı impa
ratorluğu zamanında tesis edilmiş, zemin sa
hiplerine bir tazminat veya cüz'i kiralar karşı
lığında üzerine bina yapan, teferruat yapan, 
cüzî mütemmim yapan, bilhassa esnaf ve tüc
carlara tanınmış bir gedik hakkıdır. Bugünkü 
hukukumuzdaki irtifak haklarına paralel bir 
haktır. Bu hak, Kanunu Medeninin tatbikat 
kanunuyle muhafaza edilmiştir. Bu sebeple, 
zemin ve gedik haklan tasfiye edilememekte
dir. Ctedik hakkı sahipleri, bina yıkılıneaya 
kadar, ebniye yıkılıneaya kadar çok cüzî kira
lar veya bir tazminat karşılığı bu gayrimen
kulun tamamına tasarruf eden insanlardır. 

Bu Sebeple, izmir gilbi büyük illerimizde 
imar ve iskân işleri yapılamamaktadır. Bunların 
tamirilîie dahi ruhsat verilememektedir, fakat 
kaçak tamirlerle binaların', yıkılması önlenmek
te ve bir türlü istimlâke de gidilememektedir. 
Çünkü, bu gibi gayri menkullerin zeminlinin sa
hipleri birçok yerde belli değildir. Bu, Bursa'da 
da vardı; Bursa Sanayi Çarşısının yanığını do-
layısıiyle 1963 yılında 141 sayılı Kanunla bu hu
sus tasfiye edildi. Tasfiye müessesesi şöyle ka
bul edildi; zemin hakları paraya tahvil edildi, 
Kıstas olarak da, 141 sayılı Kanuna göre, en 
son arazi tahririnin yahut bina tahririnin 6 ka
tı - Bina dahil - gayri menkulün tamamının be
delinin 6 katı «zemin bedeli» olarak kabul edil
di ve paraya tahvil edilen bu husus, sahipleri 
mevcutsa sahiplerine verilmek, sahipleri mevcut 
değilse maliye hazinesine yatırılmak suretiyle 
gayri menkulün üzerine kanunî ipotek vazedile
rek, gayri menkulün tümü, gedik sahiplerinin 
adına tescil gördü. Ama bu sadece bir yangın 
felâketine uğrayanı Bursa için tatbik edildi. Bu
nun üzerine bu, «örfü belde gediği»nin (Bilhassa 
Eğemde çok yaygın bulunan örfü belde gediği
nin) izalesi zımnında ikinci Dönemde, İzmir 

uygulanır. 
BAŞKAN — Ek madde 8, Komisyonumuz

ca benimsenmemiştir. Madde üzerinde görüş-
nM3k isteyen sayın milletvekili?.. Yok. Benim
senip benimsenmeme hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Benimısenmemesini kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Benimsenmemesi kabul edil
miştir. Karma Komisyona gidecektir. 

Ek madde 9'u okutuyorum. 
Ek madde 9. — Bursa merkez ilçesindeki 

gedik ve zeminlerin tasfiyecine dair 11 Ocak 
1963 günlü ve 141 sayılı Kanun hükümleri Tür-
kfye'deki bütün belediye hudutlan ve 6785 sa
yılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince tespit 
ve kabul olunan mücavir sahalar dâhilinde bu
lunan binalı ve binasız arsalar hakkında da 
tatbik edilir. 
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Milletvekili arkadaşlarımla birlikte bir kanun 
teklifi yaptık. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi 
kanadından o zamanki milletvekillerimizden sa- \ 
yın Uyar'ın da bu yolda bir kanun teklifi oldu. j 
Bunlar birleştirilerek İçişleri Komisyonunda ğö- i 
rüşüldü ve bir rapora bağlanarak Yüce Meclise i 
geldi; fakat dönem sonu olması itibariyle gö
rüşülemeden kadük hale geldi. Bunu 1960'da 
tekrar ihya ettik, fakat hâlâ ilgili komisyonlar- ; 
da görüşülmedi ve zemin - gedik hadisesi devam j 
etmektedir. j 

Bu sebeple İzmir, Manisa gibi büyük vilâ- j 
yetlerimizde imar işleri aksamaktadır. Bu defa j 
bu kanun değişikliği yapılırken, sayın İlhan Er- | 
soy beyefendi; bu maddeyi buraya teklif ederek, 
141 sayılı Kanuna ve, onun hükümlerine gö-
re, zemin ve geddik haklarının tasfiyesi ve zemin 
haklarının paraya tahvili suretiyle - aynen' o 
Kanunun hükümlerine gföre - bu meselelerin 
halledilmesi yolunda bir madde tedvinini teklif 
etti ve Yüce Meclis de kabul etti. Senato bunu, 
kanun yapımı tekniği bakımından «Burada ye
ri yoktur» diye kaldırmış. 

Şimdi arkadaşlar, Senatonun kaldırması ben
ce haksızdır. Madde yerindedir. Bu sebeple Se
natonun, çıkarılmaması hakkındaki kararını red
detmeliyiz ve Komisyonumuzun, Meclisin metni- j 
nim benimsenmesi hususundaki kararını benim
semeliyiz. Bu suretle bu madde de, kurulacak 
olan karma komisyona gitmelidir. Ancak, kar
ma komisyon bu maddeyi tedvin ederken, Mec- | 
lisce kabul edilen bu hükmü daha derinleme- | 
sine tetkik etmeli ve İçişleri Komisyonunun bi
zim ve sayın Mustafa Uyar'ın tekliflerinin tev- | 
hiden görüşülerek bağladığı raporu da nazarı I 
itibara alarak o esaslar dairesinde, ona yakın 
olarak bir tasfiye yoluna gitmelidir. Böylelikle, 
bu, yıllardır uzayıp giden ve Medenî Hukukla 
da, bir hal çaresi bulunmayan bu müessese de ne
ticelenmen ve gedik sahipleri, zemin sahipleri
nin haklarını ödemek suretiyle gayri menkulleri
nin tamamına saJbilbolmaılidırlar. 

Bu sebeple benimseme yolunda karar verme
nizi istirham eder, hürmeterimi takdim ederim 
efendim. 

BAŞKAN —• Cumhuriyet Senatosunca ek 
madde 9'un metinden çıkarılmasına mütedair 
olanı husus, 7 numaralı Geçici Komisyonumuzca 
benimsenmemiştir. 

Benimsenmemesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

İkinci çerçeve maddeyi yeniden okutuyorum. 
(2 nci çerçeve madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyonumuzca madde 2 be
nimsenmiştir. Benimsenip benimsenmemesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Benimsenmeyi 
kabul edenler. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. Madde 2 kesinleşmiştir. 

1,4,16,25,26,29,35,39,45, Ek madde 7, Ek mad
de 8, Ek madde 9 Genel Kurulumuzca, Karma 
komisyonunuzun benimsenmemiş olması hususu 
aynen kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu sebep
le Karma Komisyona gidecektir. 

Millet Meclisinden 7, Cumhuriyet Senatosun-
dah 7 kişi olmak üzere bir Karma Komisyon 
kurulması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı üzerindeki müzakeremiz bitmiştir. 

2. — 24 . 5 . 1967 tarihU ve 868 sayılı Ka
nunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 smjûı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun adı ile bazı maddeleri
nin değiştirilmesine, bazı maddeleriyıin kaldırıl
masına ve yeni geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel'in, 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 31 ve 53 ncü mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu hakkında Anaya
sa Komisyonu raporu (1/589, 2/617, 2/618) (8. 
Sayısı : 508 ve 508'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — 45 sayılı Kanunun müzakeresi
ne geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar. 
45 sayılı Kanunun tümü üzerindeki müzake

reler bitmiş, maddelere geçilmesi oylanmıştır. 
Maddelerin müzakeresi ile ilgili bir önerge var
ıdır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu kanun tasarısının 

maddeleri üzerinde gruplar adına görüşmelerin 

(1) 508 ve 508'e 1 nci ek 8. Sayılı ba*smayazı 
84 ncü Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 
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15, şahıslar adına 10'ar rakika ile smniamdırıl-
maısını ara ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir Milletvekili 

Hüsamettin Başar 
BAŞKAN — Kanun tasarısının maddeleri 

üzerimde vaki olacak müzakerede gruplar adına 
15, şahıslar adına 10'ar dakika ile görüşmenin 
kısıtlanması teklif edilmektedir. Bu hususu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla bazı 
maddeleri değiştirilmiş bulunan 22 . 4 . 1962 ta
rihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun adı ile bazı maddelerinin değiştirilme -
sine, bazı maddelerinin kaldırılmasına ve yeni 
geçici maddeler efelenmesin©; dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı 
Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun adı «Yüksek Hâkimler 
ve Yüksek Savcılar Kurulu Kanunu» olarak de
ğiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen saym üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul esdilmişıtir. 

Madde 2. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı 
Kanunla bazı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun 1, 2, 4, 5, 6, 14, 22, 23, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 45, 46, 50, 51, 53, 55, 58, 59, 61, 64, 65, 
67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 89, 90, 94, 95, 98 
nci maddeleri ile geçici 2 ve 7 nci maddeleri aşa
ğıda yazılı olduğu üzere değiştirilmiştir: 

BAŞKAN — Çerçeve madde üzerindeki mü
zakereyi ve oylamayı bilâhare yapacağım. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna üye sayısı : 
Madde .1. — Yüksek Hâkimler Kurulu, bu 

kanun hükümleri gereğince seçilen 11 asil ve 3 
yedek üyeden teşekkül eder. 

BAŞKAN — Madde üzerimde görüşmek iste
yen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul ettmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurulun görev ve yetkileri : 
Madde 2. — Yüksek Hâkimler Kurulunun 

görev ve yetkileri şunlardır. 
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1. — Adliye mahkemeleri hâkimlerinin bü
tün özlük işleri hakkında kesin karar vermek, 

2. — Adalet Bakanının bir mahkemenin ve
ya bir kadronun kaldırılması veya bir mahke
menin yargı çevresinin değiştirilmesi konuların
daki tekliflerinin uygun olup olmadığına karar 
vermek, 

3. — Kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren 
alanlarda kanunların veya Türkiye Büyük Mil
let Meclisi içtüzüklerinin veya bunların belirli 
madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı 
iddiası ile Anayasa Mahkemesinde doğrudan 
doğruya iptal davası açmak, 

4. — Bu kanunda yazılı diğer görevleri yap
mak ve yetkileri kullanmak. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye? Buyurun Sayın Birler. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Tasarının tümü üzerinde konuşurken de arz 
etmeye çalıştım. Hükümet tasarısında bu mad
de ile ilgili gerekçede, «Adliye mahkemeleri» 
deyimi içerisinde Yargıtay üyelerinin, mensup
larının da dahil edildiğini, dercedildiğini ifade 
etmiştim ve yine teşekkürle kaydetmiştim, Ada
let Komisyonumuz bu gerekçeye iltifat etmemiş, 
aksine uzunca bir gerekçe yazarak, «Adliye 
mahkemeleri» tâbiri içerisine Yargıtay mensup
larının dâhil bulunmadığını, bunun Anayasaya 
da aykırı olduğunu, hukuk sistematiğimizle de 
bağdaşmayacağını çok güzel belirtmiş. 

Şimdi, müzakere ettiğimiz metin, Anayasa 
Adalet Komisyonu metni olduğuna göre böyle 
bir endişeye yer kalmamış sayılabilir. Ancak, 
değerli arkadaşlarım beni mazur görsünler; ben, 
yine endişe duymaktayım. Bir Hükümet tasa
rısında böylesine açık, Anayasaya aykırı bir 
düşünce hem de yazılı metin halinde izhar edil
miş ise; bazı kafalarda bunun yer etmesi ve ya
rın lüzumsuz, gereksiz tartışmalara yol açması 
ihtimali vardır. Bu sebeple Sayın Komisyondan 
rica ediyorum; komisyon raporunda bu madde 
ile ilgili gerekçelerinde etraflıca ifade ettikleri 
şekilde, adliye mahkemelerinin Anayasaya uy
gun olarak Anayasanın içinde ayrı bir bölüm
de tanzim edilmiş olan yüksek yargı organları 
arasında bulunan Yargıtay mensuplarının bu 
kanun hükümlerine tabi olmadıkları; dolayısıy-
le Yargıtay mensuplarının özlük işlerinin ve di
siplin işlemlerinin bu kanuna tabi bulunmadı-
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ğını, bir kere daha Meclis zabıtlarına dercedil-
mek üzere ifade buyursunlar. Bunda, gelecekte 
muhtemel tartışmalara, yanlış anlamalara ve an
laşmazlıklara meydan vermemek bakımından 
büyük ehemmiyet görmekteyim. Aksi halde, 
şöyle bir ricam ve teklifim olacaktır : 

Bu maddenin; «Bu kanunda yazılı diğer gö
revleri yapmak ve yetkileri kullanmak» şeklin
deki 4 ncü bendinden sonra bir ikinci fıkra ek
lemek gerekecektir : «Yargıtay Birinci Başkanı, 
Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay İkinci başkan
ları ve Yargıtay üyelerinin özlük işleri ve disip
lin işlemleri hakkında bu kanun hükümleri uy
gulanmaz.» tarzında bir fıkra ekleyerek, kesin 
sarahat vermek gereğine inanıyorum. Sayın Ko
misyonun bu konudaki düşüncelerini öğrenmek 
istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar, buyuru

nuz: 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Yüksek Hâkimler Kurulunun görev ve yet

kilerini ilgilendiren 2 nci madde üzerinde kişi
sel görüşlerimi arz etmek için söz aldım. 

Bendeniz de, benden önce konuşan muhterem 
arkadaşımın, burada ifade ettiği, maddenin bi
rinci fıkrasında yer alan, «Adliye mahkemesi» 
deyiminin, her ne kadar gerekçede izahına çalı
şıldığı görülüyor ise de; bunun, daha ilerde tat
bikatta bazı sakıncaların ortaya çıkacağı mülâ-
hazasiyle komisyonun sözcüsü ya da yetkilisi 
tarafından; burada Anayasamızın içerisinde 
ayrı bir bölüm olarak yer alan, Yüksek Yargı 
organlarının başlıcasmı teşkil eden Yargıtay 
Başkan ve üyelerinin bu «Adliye mahkemeleri» 
deyimi içinde mütalaa edilip, edilmemesi husu
sunu, burada tekrar işaret etmesidir. 

Çünkü, bu konu önem taşır. Hukuk devle
tinde, hemen hemen temal hak ve hürriyetlerin 
teminatı yargı organlarıdır. Yargı organları; 
bütün dünyada hemen hemen yasama organları 
kadar önem taşıyan, hattâ yasama organlarının 
çıkardığı kanunları ellerinde bulunduran; fert
lerin, cemiyetin ferdî hürriyeti ve toplum hür
riyetini elinde tutan en büyük müesseselerdir. 
Bugüne kadar, Yüksek Hâkimler Kurulu, ifade 
edelim ki, bilhassa yargı organlarını ve onların 
mensuplarmı gereği kadar ele almak suretiyle, 
terfilerinde ve kadro verilmesinde ilgi göster

memiş ve titizlikle üzerinde durmamıştır. Bu 
yüzden, hâkimlerimizin birçokları eski sistemi 
arar hale gelmişler ve Adalet Bakanlığı özlük 
işlerini elinde bulundururken, kendi özlük iş
lerinin daha iyi yürüdüğü fikrine kapılmışlar
dır. Bu yeni değişikliklerle - tahmin ederiz ki -
Yüksek Hâkimler Kurulu, kendisine verilen bu 
yetkiyi çok daha iyi bir şekilde değerlendirmek 
suretiyle kullanacaktır. 

Hâkimlere değer vermek, onların terfilerini 
zamanında yapmak her şeyden evvel cemiyete 
ve cemiyet içinde yaşayan fertlere, insanlara de
ğer vermektir. Bunun için, hâkimlik mesleğini 
diğer mesleklerle mukayese etmek de mümkün 
değildir. 

Bu bakımdan biz, Yüksek Hâkimler Kuru 
lunun görevlerini tadadeden bu maddenin ehem
miyetini daha iyi anlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; esasında bu mad
de, Anayasamızdaki değişiklikle son olarak ted
vin edilen 144 ncü maddeye paralel olarak geti
rilmiş ve oradan bazı metinler buraya dercedil-
miştir. 144 ncü maddede, esasında Yüksek Hâ
kimler Kurulunun görevleri sıralanmış ve ora
da da hattâ hâkimlerin kontrolü, murakabesine 
ait daha ilerideki göreceğimiz 42 nci maddeye 
de bilhassa temas etmiştir. Bu bakımdan, birin
ci fıkrada yer alan kısmın açıklığa kavuşturul
masını yerinde görüyoruz. 

ikinci fıkrada is'e Yüksek Hâkimler Kurulu; 
Adalet Bakanının (ki, bu da Anayasamızın 144 
ncü maddesinde yer almıştır. Bu kanunda da 
aynen geçmiştir.) bir mahkemenin veya bir kad
ronun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı 
çevresinin değiştirilmesi konularındaki teklifle
rinin, uygun olup olmadığına karar vermekle 
görevlendirilmiştir. Bu da elbette ki, Adalet Ba
kanlığı makamının, tamamen siyasî bir makam 
olması itibariyle her ne kadar «adalet» sıfatını 
taşıyan bir müessesenin başında bulunan Hükü
metin organlarından biri olan Adalet Bakanlığı
nı tedvir eden bir arkadaşımız, şu veya bu mü
lâhaza ile bir yerdeki yargı çevresinin değişti
rilmesini, kadroların kaldırılmasını istediği za
man; onun karşısında sigorta veya bir teminat 
olarak Yüksek Hâkimler Kurulunu kabul etmiş 
ve Yüksek Hâkimler Kurulunun kararı olmadan 
bu işin yürümeyeceğini, buraya bağlamıştır. Bu, 
yerinde bir maddedir. 
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Nihayet, bütün kanunların Anayasaya uy
gunluğunu, bütün hukuk prensiplerinde yer al
mış olan bu kısmı da, üçüncü fıkrasında sapta
mıştır. Gerek kendileri, görevleri ve makamla-
rıyle ilgili ve gerekse Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüklerinin veya bunların belirli mad
de ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddia-
sıyle Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya 
iptal davası açma yetkisiyle de donatılmıştır. 
Bu da, Hukuk Devletinde, «sosyal hukuk» anla
yışı ile paralel bir şekilde düzenlendiği için, biz 
bunu da yerinde görüyoruz. 

Bunun dışında; yazılı olarak kendisine tev
di edilen bütün görevlerin de yapılmasını, Yük
sek Hâkimler Kuruluna bu madde vermiştir. Bu 
yönü ile biz maddeyi tüm olarak yerinde görü
yoruz. Yalnız, Komisyondan şu hususu rica edi
yoruz ve; «Adliye mahkemeleri» tabiri içerisin
de yer alan hâkimlerin kimlerden ibaret olduğu
nun zapta geçmesini istiyoruz. 

Bu vesile ile bir de, Yüksek Hâkimler Kuru
lunun, bugüne kadar ağır ve yavaş çalışan bu 
Kurulun, bu kanun meriyete girdikten sonra 
çok daha iyi çalışacağı inancı ile bazı noktalara 
temas ediyoruz. 

O da, hâkimlerin - bilhassa birinci fıkrada yer 
alan - özlük işleri hakkında kesin karar vermek 
yetkisini haiz olan Yüksek Hâkimler Kurulu, 
her şeyden evvel bugün, hâkimlerin içinde bu
lunduğu gerek kadro sıkıntısının ve bilhassa ke
şiflere gitmek suretiyle kısa zamanda karar ver
mek ve vatandaşların işlerini kısa zamanda ye
rine getirmek isteyen hâkimlerin harcırahları
nın da düzeltilmesi işinin, Yüksek Hâkimler Ku
rulu tarafından ele alınmasını temenni ediyo
rum. Yüksek Hâkimler Kurulunun en büyük va
zifesi, hâkimlerin kadrolarını vermek, harcırah-
lariyle ilgili kanunlar üzerinde hassasiyetle dav
ranmaktır. Bu bakımdan ilgisi vardır. Yüksek 
Hâkimler Kurulunun, hâkimlerin bütün özlük 
işleri ile yakından ilgisi olduğu, bu maddenin bi
rinci fıkrasında da yer almıştır. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan, buyurunuz. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Zamanınızı fazla almayacağım. Bu 2 nci mad

dede çikredilen hususlar, Anayasanın tespit et
tiği ve mecburî kıldığı hususlardır; üzerinde ko
nuşmaya hiç değmez. 

Ancak bir nokta var: Hükümet teklifinde, bu 
«Adliye mahkemeleri» tabirinin içine, «Yargı
tay» m da girdiği ileri sürülmüştü Yüksek Ko
misyonda yapılan ve çok uzun süren müzakere
ler neticesinde ve bütün Komisyon âzalarının 
aşağı yukarı ittifakıyle «Yargıtay» in bunun dı
şında bulunduğu tespit edildi. Şimdi yine, Ad
liye Komisyonumuzun gerekçesinin 20 nci say
fasında, sarahaten ve çok tafsilen bu husus be
lirtilmiştir. Binaenaleyh, bunun şimdi diğer 
noktalarla karıştırılmasına lüzum yoktur. 

Yalnız, ben bir noktayı izah için buraya çık
tım. Şimdi «Özlük işleri» deyince; bazı arkadaş
larım belki şöyle bir vehme kapılabilir : «özlük 
işleri, tayin, terfi işlerini de içine alır.» Bunlar
la bir alâkası yoktur. Onlar, ayrı maddeler ha
linde tespit edilmiştir. Yani, Yargıtayın terfi
si, tayini, şunu - bunu maddelerde hepsi var. Bu, 
sadece disiplin ve izin işleri ile bir de kendi ce
za işlerine münhasırdır. Bunu, Hükümet sözcü
sü, Yargıtaydan ve Yüksek Hâkimler Kurulun
dan gelen kimseler de belirttiler. Yani, burada
ki «özlük işleri», bilûmum özlük işleri değildir. 
O, bu kanunda muhtelif yerlerde, ayrı ayrı mad
deler halinde tespit edildi. 

Bu 2 nci maddedeki «özlük isleri», sadece ve 
sadece, disiplin tatbikatı, izin işi ve kendi ce
zaî tatbikatına, yani kendi işlerine münhasır hu
suslardır. Bunun esası, tâyin ve terfi ile hiç alâ
kası olmayan şeylerdir. Binaenaleyh, bir Yargı-
taya da kendi disiplin tatbikatını, kendisine ver
mek kadar tabiî bir şey olmadığına, Komisyonu
muz karar verdi. 

Binaenaleyh, ricam şudur : 
Verilen bir takrir var; bunun, bir saranata 

kavuşturma bakımından isabetli olduğu kanısın
dayım. öyle tahmin ediyorum ki, Komisyonumuz 
da tereddütleri gidermek bakımından, ki gerçi 
gerekçe bunu ifade ediyor, ama metinde ilerde 
zuhur edecek ihtilâfları gidermesi bakımından, 
böyle bir açıklığa zannederim ihtiyaç olduğuna 
Komisyonumuz da kani olacaktır. 

Bu yönü ile biz; Yüksek Hâkimler Kurulun
dan, hâkimlerin bilhassa açık bonoya sahibola-
cak şekilde, kendilerinin teminata kavuşturul
ması yanında; maddî imkânlarla da donatılması 
üzerinde durulmasını, özlük işleri üzerinde du
ran Yüksek Hâkimler Kurulundan bekliyor ve 
bu suretle sizlere saygılar sunuyorum. 
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Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş

mek isteyen sayın milletvekili? Yok. Madde ile 
ilgili bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu kanun 

tasarısının 2 nci maddesindeki birinci bentteki 
«adliye» tabirinin yerine, «adalet» tabirinin ko
nulmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
BAŞKAN — Komisyon, «Adliye mahkeme

leri» tabirinin, «Adalet mahkemeleri» şeklinde 
değiştirilmesi hakkındaki takrire katılıyor mu 
efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kan; bu tabir, Anayasadan gelen bir tabirdir. 
Bu bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon takrire, «Anayasa 
tabiri» olması bakımından katılmıyor. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Tak
ririmi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Başer takririni geri alı
yor. 

Sayın Komisyon Başkanı Tekinel, buyuru
nun. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

2 nci madde üzerinde söz alan hatip arka
daşlarıma, Komisyonumuzun mesaisinden dola
yı sarfettikleri lütufkâr sözleri için teşekkür 
ederim. 

Bir sual tevoih ettiler; zapta dercettirmek 
için huzurunuza çıktım. Tasarının, «Kurulun 
görev ve yetkileri» başlığını taşıyan 2 nci mad
desindeki hususlar Anayasa hükmüdür. Eski 
metinden istifade edilmek suretiyle de hazır
lanmıştır. Hükümet tasarısı ile Komisyon ara
sındaki görüş, madde metninde değil, maddenin 
2 nci bendinde yer alan adliye mahkemeleri hâ
kimlerinin bütün özlük işleri hakkında kesin 
karar vermek ibaresinin manasında farklılaş
mıştır. Bu farkı, Anayasada çelişik ibareler, çe
lişik ıstılahlar olmasına rağmen komisyonumuz 
derin bir incelemeye tabi tutmuş ve raporumu

zun 20, 21 ve 22 nci maddelerinde açık açık 
gerekçeleri ortaya koymuştur. 

Sayın hatiplerden Mustafa Kaptan bu mad
de sırasındaki konuşmasında işi daha da vuzuha 
kavuşturmuştur. Bu hususu ikmal eden bir ek 
beyanda bulunacağım ve huzurunuzdan ayrıla
cağım. 

Haddizatında tadilden evvelki Anayasada 
yer alan Yüksek Hâkimler Kurulunun görevleri 
ile ilgili ve özellikle Anayasanın 132 ve müta-
akip maddelerinde mevcut hükümlerde hâkim
lerin bütün özlük işleri hakkında karar verme 
yetkisinin Yüksek Hâkimler Kuruluna aidoldu-
ğu yazılı idi. O metin yürürlükte olduğu sıra
da dahi bu maddenin tefsirinde ihtilâl hâsıl ol
muş ve bir konu Danıştayımıza kadar intikal 
etmiştir. Buradaki özlük işlerinden maksat, 
Yargıtay başkan ve üyelerinin atanmaları veya 
emekliye şevki gibi muameleleri kapsamamak
tadır. Sadece denetime taallûk eden husustur. 
Yürürlükte olup olmadığı bazı hukukçular tara
fından münakaşa edilen 2556 sayılı Hâkimler 
Kanununun 96 nci maddesi ile ilgilidir. Bu 
maddeyi huzurunuzda okuyorum. 3 ncü fasıl: 
Haysiyet Divanı. Madde 96: Temyiz 2 nci re
isleri ile Temyiz âzalarının, hâkimlik vakar ve 
şerefine ve şahsi haysiyetlerine dokunan veya 
vazife icaplarına uymayan ihtiyarî fiil ve hare
ketlerinden dolayı Temyiz 1 nci reisinin reisliği 
altında Başmüddeiumumi ile daire reislerinden 
ve her daire namına kura ile seçilecek birer aza
dan kurulacak haysiyet divanı tarafından hak
larında aşağıdaki muameleler tatbik olunur : 

a) Tavsiye, 
b) istifaya davet. 

önemli olan ve yüksek mahkemenin hâkim
leri tarafından da üzerinde ehemmiyetle durulan 
konu, sadece bu konudur, itibar ve haysiyet ko
nusudur. Bugüne kadar yapılan muameleler
de 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 96 nci mad
desi uygulanmıştır. Bu uygulamanın doğru ol
duğunu da Danıştayımız bir vesile ile karara 
bağlamıştır. 

Diğer taraftan, raporumuzda yer alan gerek
çeyi tekrarlamayacağım. Yalnız 1961 Anaya
sasında, Yargıtayın kuruluş ve işleyişine dair 
bir kanunun en geç iki sene içerisinde Yüksek 
Meclislerden geçirilmesi öngörüldüğü halde 
maalesef bu dönemde ve bundan önceki dönem-
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İerde hükümetlerimiz bunun üzerinde durma
mışlar ve üyelerin hazırladıkları teklif de. ta
mamı ile gerçekleşememiştir. Bu itibarla Yar
gıtay kuruluş kanunu çıkartılması bir Anayasa 
emridir ve Meclisin gecikmiş olan görevlerin
den birisidir. 

Hükümet böyle bir tasarıyı sevk etmiştir, 
halen Adalet Komisyonundadır; 2556 sayılı Hâ
kimler Kanununun 96 ncı maddesinde yazılı 
haysiyet divanı ile ilgili olan kısım Komisyonu
muzun bu gerekçesinde belirtilen istikamette 
yeniden ele alınacak ve orada açıklığa kavuştu
rulacaktır. Bu itibarla maddenin bu şekilde 
kalmasını Komsyonumuz şimdilik yeterli gör
müştür. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Birler tarafından veril

miş bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
508 sıra sayılı tasarının kurulun görev ve 

yetkileri başlığını taşıyan 2 nci maddesine son 
fıkra olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Tokat 
ismail Hakkı Birler 

Yargıtay 1 nci Başkanı, Cumhuriyet Başsav
cısı, Yargıtay 2 nci maşkanları ve Yargıtay üye
lerinin özlük işleri ve disiplin işlemleri hakkın
da bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Biraz ev
vel arz etitim, katılmamıza imkân yok. Çünkü 
Anayasada mevcut özlük işlerine taallûk eden 
hükümlerle sadece inzibatî cezaları taallûk eden 
bu hükümler çelişmektedir, muallâkta kalabilir 
yüksek mahkemenin hâkimleri; gerek tayinle
rinde, gerek tekaüt işlerinde. Bunun yeri Yargı
tay teşkilât kanunudur vte Komisyonumuz va
zifesi başındadır ve bu kanunu da görüşmeye 
başlamıştır, orada düzenlenecektir. Şayet Yük-
isek Meclis illâki burada bunun yer almasını is
tiyorsa fuzuli bir muamele yapılmış olacaktır, 
ama bir geçici madde ile düzenlemek mümkün
dür, bu maddenin içerisine esasen girmez, aslî 
maddedir. 

BAŞKAN — Komisyon başkanı sayın hatip
lerin beyanlarına cevap sadedinde meseleyi 
açıkça zapta geçirmiş olduğunu, bu sebeple tak

rire katılmadığını ifade etmektedirler. Ancak, 
aslî madde olması hasebiyle, geçici bir madde 
olarak tedvinini uygun görebileceklerini de ifa
deleri arağında beyan etmiş bulunuyorlar. 

Sayın Birler, takririnizi izah edecek misi
niz? 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Efen
dim, komisyondan bir soru sormama müsaadeni
zi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Şimdi 
sadece inzibatî bakımdan Yüksek Hâkimler Ku
rulu ile irtibat kuruluyor, O da, YargıStay teşki
lât kanunu ve hâkimler kanunu tasarısı kanun
laştığı takdirde bu irtibat da kesilecektir buyu
ruyorlar. Yargıtay teşkilât kanunu çıkıncaya 
kadar halen mer'i olan usul mü devam edecek
tir? Yoksa bu madde gereğince Yargıtay men
suplarının disiplin işleri de Yargıtay inzibat 
komisyonundan alınıp Yüksek Hâkimler Kuru
lunun bir bölümüne mi verilecektir? Eğer mak
sat bu ise önergemde ısrar ediyorum ve söz rica 
edeceğim. Değilse ben de komisyona katılırım, 
o zaman Yargıtay teşjkilât kanuncunda bu husus
ta bir hüküm getirilirse geçici bir süre için mad
deye lüzum kalmaz. Fakat, bu süre içinde Yar-
gıtaym disiplin işlerini Yüksek Hâkimler Kuru
lunun belli bir bölümü yapacak deniyor. Maksat 
bu isa o zaman söz rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tekkıel. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Başka
nım, bir misalle arkadaşımın sormuş olduğu hu
susu cevaplandırmak isterim. 

Anayasamıada yer alan hükümlere göre Yük
sek mahkemelerden madut Yargıtayın üyeleri
ni seçmek yetkisi Yüksek Hâkimler Kuruluna 
aittir. Anayasa değişikliğinden evvelki dunun 
da budur, bugünkü durum da budur. Takdir 
ederler ki, bir yüksek maMsemenin üyelerini 
seçme muamelesi özlük işlerine taalluk eden bir 
muameledir. Eğer dendiği gibi bir hüküm ko
yarsak hem Anayasaya ters düşmüş oluruz, hem 
de bu maddeyi getiremeyiş. 

Diğer taraftan hâkimlerin çalışma süreleri, 
çalışma şekilleri teminat altına alınmıştır. 65 
yaşını doldurduktan sonra bir tekaütlük mua
melesi bahis konusu olunoa bunu yapacak mer* 
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ci de yine Anayasamıza göre Yüksek Hâkimler 
Kuruludur, Böyle bir hükmün burada yer al
ması yeni birtakımı tereddütlere yer verebilir 
ve kendi varlıklarına taallûk eden konularda 
gerek Yargıtay, gerekse Yüksek Hâkimler Ku
rulu Anayasa Mahkemesine iptal için müracaat 
etmek hakkına sahiboldulklarına göre bu hak
ları kullanabilirler, mükerrer görevler yapmış 
eîurus. 

Burada bahis konusu olan sadece Yargıta-
yın denetimi konusudur. Zaten Yargıtay hâkim
leri arasında da bunun dışımda bir ihtilâf bahis 
konusu değildir. Ferdî düşünceler olabilir, bu 
'düşüncelerin değer kasanabilmesi için Anayasa
ya ve mevcut teamüllere uygunluğu şarktır. Ta
biî ferdî düşünceleri bertaraf ederek ifade edi
yorum, gerekçelerini raporumuza dercettik, 
Anayasanın gerek ve esprisi, gerekse yüksek 
ımahkomıeler de, denetim konusunda hâkimlerin 
vasıflarına ve elde ©tıtikleri ileri derecelere gö
re ayrı ayrı nkaanlanmıs olduğundan bk de ko
misyon olarak bu denetimin kendi bünyesi içe
risinde yapılmasının muivafik olacağı kanısında
yız ve bunu böyle mütalaa ettik. 

Şimaldi ne olacak? Simidi hali hazırda 96 ncı 
maddenin uygulanacağını Danıştayıımz kabul 
etmiştir ve şayanı şükranıdır ki, 96 ncı madde
nin uygulanması ile ilgili, son 10 sene içinde 
bir tek işin dışında Yüksek HâMimJer Kuruluna 
intikal etımiş bir iş de yoktur. 

Esasen 2556 sayılı Kanunun 96 ncı madde
sine göre muameleye tabi bir Yaıigıitay başkanı, 
Yargıtay üyesi veya Yargııtay üyesi vasfında 
sayılan C. Başsavcısı hakkında yapılacak işlem 
'de basitltir. Bu dereceye gelmiş bir hâkim hak
kında iki iş yapılabilir, birisi, daha düzgün ça
lışmaya tavsiyede bulunmak, daha ağırca bir 
işse istifaya davet etmektir. Haklarında takibat 
yapılması da mümkün değMir. Bir honorable 
iştir, bu iş kendi bünyesinde cereyan etmekte
dir, kuruluş tarzı odur, Yargıtay Teşkilât Ka
nunu çıkana kadar da 96 ncı maddenin uygu
lanması lâzımgeldiği kanısındayız. Bunu za
bıtlara geçsin diye ifade ediyorum. Bunun aka
binde de esasen Yüce Meclise Yargıtay Teşkilât 
Kanunu gelecek ve sarih olarak nisamlanacak-
tır. 

BAŞKAN — izahat karşısında ısrar ediyor 
musunuz Sayın Birler? 

İSMAİL HAKKI Bİ&LEB (Tokat) — Tak
ririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Takririnizi geri alıyorsunuz. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum; kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Adalet Bakanlığı ile münasebetleri : 
Madde 4. — Yüksek Hâkimler Kurulunun 

Adalet Bakanlığı ile münasebetleri bu kanun hü
kümlerine tabidir. 

Adalet Bakanı gerekli gördüğü hallerde Yük
sek Hâkimler Kurulu toplantılarına Başkanlık 
eder ve katıldığı toplantılarda oylamaya katı
lır. 

Bu maksatla Yüksek Hâkimler Kurulu Ge
nel Kurulunun toplantı günü saati ve yeri ile 
gündemi, toplantı günündüm en geç kırkseldz 
saat önce Adalet Bakanına duyurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. 

Buyurun Sayın Karaca. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milletveldlleri; Yüksek Hâ
kimler Kurulu Anayasa ile kurulmuş bir teşek
küldür. Yüksek Hâkimler Kurulundan önce, 
hâkimlerin Adalet Bakanlığına bağlı birer me
mur durumunda bulunmaları sebebiyle, geçmiş 
yıllar içerisinde bunun görülen zararlı sonuç
larını ve neticelerini önlemek için son çare ola
rak hâkimleri siyasi otoritenin baskısı altından 
kurtarabilmek için yeni Anayasamız Yüksek Hâ
kimler Kurulu adı ile bir müessese ihdas etmiş
tir. Bunun ihdas etmenin sebebi, manen Yük
sek Hâkimler Kurulunu ifa ettiği görevlerinden 
dolayı siyasi otoritenin baskısı altından kurtar
mak maksadına matuf idi. Nitekim Anayasa
mız da bu maksatla tedvin edilmiştir. Şimdi gö
rüyoruz ki, gerek önceki Yüksek Hâkimler Ku
rulu metni ve gerekse şimdiki metin arasında bu 
muhtariyeti, bu özerkliği zedeleyen bir hükümle 
karşı karşıya gelmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım çok iyi hatırlarlar 
ki, Savcılar Kanununun müzakeresi burada ya
pıldığı zaman iki defa devamlı olarak şiddetle 
bunun karşısına çıkmış, bu kürsüde buna muha
lefet etmiş ve o zamanki müzakereler esnasında 
dahi Adalet Bakanının Savcılar Kurulunda 
Başkan olarak bulunmasına biz o zaman karşı 
koymuştuk, Anayasaya aykırıdır demiştik. Ar
kadaşlarımız bizim görüşlerimizi kabul etmedi-
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ler, Anayasa Mahkemesine gittik, defalarca bo- 1 
zuldu ve geldi. 

Şimdi; savcılar gibi, siyasî otoriyeye bağlı 
olan bir müessesede hoş görülmeyen bir muame
lenin, Yüksek Hâkimler Kurulunda hoş görül
mesine katiyen imkân olmadığı kanaatindeyim. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun Adalet Bakan
lığı ilo ilgili münasebetlerini tedvine matuf bu
lunan 4 ncü maddenin 2 nci bendinde diyor ki: 
«Adalet Bakanı gerekli gördüğü hallerde Yük
sek Hâkimler Kurulu toplantılarına Eaşkanlık 
eder ve katıldığı toplantılarda oylamaya katı- I 
lir.» Evet, geçmiş hadiseler ve Yüksek Hâkim
ler Kurulunda cereyan eden muameleler, de-
mokratik rejimin mâruz kaldığı bası sebepler 
nedeniyle, Anayasamızın son tadili sebebiyle de 
bu kabil bir tedvin yapılmıştır. 

Şimdi, Anayasanın 143 ncü maddesinin son 
bendi aynen şöyle demektedir: «Adalet Bakanı, 
gerekli gördüğü hallerde Yüksek Hâkimler Ku
rulu toplantılarına Başkanlık eder.» Evet, doğ
ru değil ama, mademki Anayasada yazılıdır, 
saygılıyız ve doğrudur diyeceğiz. Bu metin ay
nen Yüksek Hâkimler Kurulunu tedvine matuf 
4 ncü maddenin 2 nci bendine alınmıştır. Bir I 
itirazda bulunanlayız, çünkü metin Anayasaya 
uygundur. Ama, pekiyi, «oya iştirak eder» ne
ticesini nereden çıkarıyoruz, hangi mantığın 
içerisnden çıkarıyoruz? Acaba bu, Yüksek Hâ
kimler Kurulunun bağımsızlığı ile ilgili midir? 
Burada demek lâzımdır ki; Yüksek Hâkimler 
Kuruluna, meselenin müzakeresi sırasında Ada
let Bakanı iştirak edebilir. Ama müzakere safa
hatı bitip de sıra oylamaya geldiği zaman, Ada
let Bakanının müzakere salonunda dahi bulun
ması doğru değildir. 

ADALET KOMİSYONU KÂTİBİ HİLMî 
BİÇEB (Sinop) — Gerekçeyi oku. 

GÎYASETTİN KARACA (Devamla) — Her 
halükârda, yani gerekçe iyi bir misal değildir 
diye söylemek istemiyorum; ama insan böyle bir 
maddeyi hazırladıktan sonra, o maddeye uygun 
gerekçeyi yazmak kadar kolay ne vardır dünya
da?../ 

Evvelâ madde yazılır, ondan sonra gerekçe 
yasılır. Gerekçe yazıldıktan sonra madde mey
dana çıkmaz ki, arkadaşım bana: «Gerekçeyi 
olcu» diyor. Madde sakat olunca gerekçe de biza
tihi sakattır. Adalet Bakanı, Yüksek Hâkimler I 

I Kuruluna iştirak edecek - Evet anladık Anayasa 
hükmüdür - fakat oylamaya nasıl iştirak eder? 
Manevî tesir altında kalacaktır. Yüksek Hâkim
ler Kurulu bu kanunla ilgili olan ve bunun dı
şında bası hususlarda da Adalet Bakanlığına 
bağlı olduğuna göre; birçok mefruşatı, ödeneği, 
tefrişatı, susu busu vesair suretlerle bu Bakan
lığa bağlı olduğuna göre, Adalet Bakanının kar
şısında oylarını vermek durumunda kalan bir 
kimsenin, Adalet Bakanlığı ile kendi araların
daki münasebetlerinin katedilmeyeceğine kim 
ne diyebilir? Hele, 20 nci Asır dünyasında, fi
kirsel âlemden uzaklaşıp da, duygusal âlemin 
önplıana geldiği bir âlemde bu madde ile Yük
sek Hâkimler Kurulunun rolünü de, bağımsızlı
ğını da, görev şeklini de hiçe çıkarmış oluyo
ruz arkadaşlarım. Buna, katı surette izin ver
memek lâzımdır. 

Anayasanın metninde, «Adalet Bakanı, Yük
sek Hâkimler Kurulunun toplantılarına iştirak 
eder.» demiştir, «oylamaya katılır» diye hiçbir 
hüküm yoktur. Bu husus ne Anayasanın 143 ncü 
maddesinin gerekçesinde ve ne de metninde yok
tur. Kim ne derse desin yanlıştır, doğru değil
dir, Anayasaya aylarıdır ve gerekirse Anayasa 
Mahkemesine giderse, bu iptal edilir. Arkadaş
larım, inançlı olalım ve Bakanın, «oylamaya iş
tirak etme» hususunu çıkaralım. Zaten, esasında 
oylama ile ilgili olan kurullar genellikle tek sa
yı üzerine ihdas edilmiştir. Neden Yüksek Hâ
kimler Kurulu 10 kişiden ibarettir demiyoruz, 
neden 12 kişiden ibarettir, demiyoruz da 11 kişi
den ibarettir, diyoruz? Oylamaya gidildiği za
man, oylardan biri diğerinden farklı olsun diye. 

Yüksek Hâkimler Kurulu 11 kişiden ibaret
tir, bir de Adalet Bakanı etti 11 + 1 —- 12. 
12/2 = 6. Hangi tarafın reyi muteberdir?.. 
Efendim, Adalet Bakanının bulunduğu tarafın 
reyleri daha ağır basar. Niye? Başkandır diye. 
Olmaz, katiyen olmaz arkadaşlarım ve olmama
sı da lâzımdır, bu müesseseyi tahribetmeyelim. 

Adalet Bakanının, memleketteki adlî işlerin 
normal işlememesi sebebiyle Hükümete ait bası 
konulan mesul bir kişi olarak gelip Yüksek Hâ
kimler Kurulunda söylemesi, meseleleri izah et
mesi ; Hükümet olarak, hâldmler hakkında bildi
ği bazı konulan Yüksek Hâkimler Kuruluna 
iletmesi, Anayasanın 143 ncü maddesinin son 

I bendine göre normaldir. Evet, doğrudur. Kabul 
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ediyorum; ama, yalnız müzakereye iştirak et- \ 
meli, Hükümet olarak veya Bakan olarak görüş- j 
lerini söylemeli, ama oylamaya katılmamalı, j 
Hattâ değil katılmamalı, oylama sırasında sa
londan dışarı çıkanlmakdır. 

Bendenizin görüşleri budur; bu görüşün 
hakka da bu görüşün adalete de, bu görüşün 
insafa da uygun olacağı inancındayım. 

Maruzatımın bu kadar olduğunu arz eder, 
saygılarımı sunarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Başer... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel, müsaade eder
seniz birtakım arkadaşlar da söz almış bulunu
yorlar. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKIN TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kan, bu beyanlarımı ben önemli gördüm ve ar
kadaşların konuşmalarına belki ışık tutar diye 
rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tekinel. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKIN TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

4 ncü madde ile ilgili olarak konuşma yapan 
arkadaşımız, maddenin son fıkrasında yer alan 
hükme dokundular. Bu hüküm doğrudan doğru
ya Anayasadan alınmıştır. Anayasada sarih hü
küm olduğuna göre, gerek tasarıyı hazırlayan 
Hükümet gerekse Komisyon buna ittiba zorun
dadır, 

Anayasanın 143 ncü maddesinin son fıkra
sında aynen şu hükme yer verilmiştir : «Adalet 
Bakanı, gerekli gördüğü hallerde Yüksek Hâ
kimler Kurulu toplantılarına başkanlık eder.» 
Bu itibarla, buna müteveccih tenkidi doğru bul
madığımı ifade ediyorum. 

Diğer taraftan, maddenin bu hale gelmesi 
için Anayasa değişikliği teklifini hazırlayan 
komisyon, bu madde ile ilgili gerekçesinde ay
nen şu hususu belirtmiştir : 

Sıra sayısı 419, Dönem 3, Toplantı 2. 2/558 
sayılı teklifin 16 ncı sayfasının son fıkrasında, 
yani 143 ncü maddeye taallûk eden 16 ncı say
fasının son fıkrasında şöyle yazmaktadır : 
«Adalet Bakanının gerekli gördüğü hallerde 
Yüksek Hâkimler Kurulu toplantılarına katıla-
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bileceği ve başkanlık yapacağı kabul edilmiş 
olduğuna göre, bu durumun tabiî sonucu olarak 
oy kullanabilmesini temin için, son fıkradaki, 
«oylamaya katılamaz» ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır.» 

Bu itibarla gerek Hükümet tasarısında, ge
rekse Komisyon görüşünde Anayasaya tam uy
gunluk vardır, aykırılık bahis konusu değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız şunu ifade 
edeyim; 10 senelik bir devre geçirdik. 1961 
Anayasasının hazırlanış vasatını, hazırlanış şek
lini iyi biliyoruz. 10 senelik bir uygulama so
nunda, insan yapısı olan bu Anayasanın da 
birtakım eksiklikleri ve memleket gerçeklerine 
uymayan taraflarının mevcudolduğunu tespit 
ettik, öyle olmasa idi, bu Anayasada değişik
likler yapılmaz ve halen dahi eksik olan kısım
larının tamamlanması için gayretler sarf edil
mezdi, 

Burada şu mesele var : 

Bir madde koyuyoruz, hissî oluyor, Reaksî-
yoner bir hüküm şeklinde karşımıza çıkıyor, uy
gularken sıkıntıya düşüyoruz ve demokratik 
sistemin esasına taallûk eden ve Anayasamızda 
da yer alan maddelerle de düzenlenen diğer hü
kümlerine iltifat etmeden, tek taraflı bir görüş 
içerisinde savunmaya girişiyoruz. Doğru olma
yan budur. Şimdi, hükümetler nasıl teşekkül 
eder? Bir hükümetin parlamento önündeki so
rumluluğu nedir? Parlamento, denetimini nasıl 
yapar ve bu arada, eski Anayasa metnine göre 
Adalet Bakanının durumu nedir? 

Adalet Bakanı, müşterek mesuliyet esasları 
içerisinde kabinede yer alan ve Meclisin itima
dına mazhar olarak çalışan bir arkadaşımız ola
caktır. Adalet Bakanının, müşterek mesuliyet 
esası içerisinde sorumluluğu vardır da, yine ka
bine içerisinde ferdî mesuliyet bakımından so
rumluluğu yok... Filan hapisanede hadise cere
yan etti; savcıyı Adalet Bakanı tâyin edemiyor;, 
tâyininde bulunamıyor. Filan mahkemede Yüce* 
Meclisin tenkidine mazhar olan kötü bir mua
mele çerej an etti, bunun sorumlusu kim, bunun. 
hesabını Yüce Meclise kim verecektir? Bu irti
bat kurulmadıkça, Adalet bakanları, Türkiye 
Cumhuriyetleri hükümetleri içerisinde sorum
suz sandalyeler sahibi olduğu sürece, siz, Millet 
Meclisi olarak, millet adına burada denetimini
zi tam olarak yapamazsınız. Bu müesseseyi göz-
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den kaçırmamak lâzım, bunun için arkadaşım
dan, - fikirlerine hürmet ediyorum - bir fikir 
ser d ederken, demokratik rejime has olan diğer 
müesseselere ait hükümleri de unutmamasını is
tirham ederim. 

Adalet Bakanının Yüksek Hâkimler Kurulu
nun toplantısına katılması bir nakısa değil, bi
lâkis Meclisimiz bakımından faydalıdır, denetim 
bakımından faydalıdır. Sorumluluk verdiğimiz 
kimsenin mesuliyeti olması lâzımdır, yetkisi ol
ması lâzımdır. Anayasada yapılan değişiklikle, 
anlayabildiğim kadarı ile zannediyorum ki; bu 
nakisa da giderilmek istenmiştir. Bu itibarla, 
Yüksek Hâkimler Kuruluş Kanununu Yüce 
Meclise sevk eden ilk hükümet, gayet haşin bir 
madde metni getirmişti. Bu metinde; «Adalet 
Bakanı, Yüksek Hâkimler Kurulu toplantılarına 
katılır; fakat müzakere sırasında dışarı çıka
rılır veyahut da oy verme sırasında dışarı çıkar
tılır» gibi bir hükmü ihtiva eden o tarihteki ta
lihsiz metin, hem Komisyon tarafından, hem de 
Yüce Meclisler tarafından reddedilmişti. «İs
tiskal»; yetkilerin tecezzi ettirilmesi, Anayasa
nın asıl hedefinden saptırma temayüllerini, bazı 
uygulayıcılarda artırmaktadır. 

Teminatlı bir hükümdür, böylece az da olsa 
Hükümet içerisinde görev alan ve Yüce Meclise 
karşı hem müşterek mesuliyet, hem de şahsî 
mesuliyet esasları içerisinde sorumlu bulunan 
bir Adalet Bakanının da denetimine imkân ve
receği için bu madde yerindedir ve aynen kabu
lü lâzımdır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Başer, buyurunuz efen

dim. 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 

Grup adına söz istiyorum efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa-

ym Başkan, değerli milletvekilleri; 
1961 Anayasası ile Yüksek Hâkimler Kurulu 

teşkil edilmişti. Bu 10 senelik tatbikat, aksak
lıklar gösterdi ve bunun üzerine 1971 yılında, 
Anayasanın 143 ncü maddesi değişikliğe uğradı. 
Bugün, Adalet Bakanı, ya Parlamentonun için
den ya Parlamentonun dışından seçilen ve Tür
kiye'deki adalet işlerinin başı sayılan bir kim
sedir. Biz neden acaba kendi içimizden veya 
dışardan gelip de adliye müesseselerinin başına 
geçecek bu insanın Yüksek Hâkimler Kuruluna 

iştirakini, oy kullanmasını şüphe ile karşılıyo
ruz? 

Bugün insanlar toplu halde yaşarlar; toplu 
halde yaşayan insanların münasebetleri, hare
ketleri hukuk kurallarıyle düzenlenir. 1946 se
nesinden beri girdiğimiz demokratik hayatta, 
demokratik nizamı ayakta tutacak olan adliye 
müesseseleridir. Adliye müesseseleri laçkalaşır, 
adliye müesseseleri vazifelerini görmez ise, re
jimi hiçbir kuvvet ayakta tutamaz. 

Bu bakımdan adliye müesseseleriyle Parla
mento arasında Adalet Bakanı bir köprü vazi
fesi görür. Buradaki havayı oraya, oradaki ha
vayı buraya getirerek, manevî işbirliği halinde 
bu rejimi ayakta tutarız. Aksi takdirde biz, 
«efendim bir siyasî organın başı oraya üye olur, 
oy kullanırsa adliye çalışamaz hale gelir der
sek, (ki, öyle diyorsunuz) bir kere şunu kabul 
etmek lâzım ki, Yüksek Hâkimler Kurulu kur
makla 11 tane üye veriyoruz; kendi kendilerini 
kontrol ediyorlar; ama Adalet Bakanı geçenki 
devrede yalnız icra memurlarıyle zabıt kâtiple
rinin işlerine bakar bir duruma getirilmişti. 10 
senelik tatbikatta da bunun acılarını, sancılarını 
çektik, kanunlar, devamlı hayat münasebetleri
nin değişen şartlarına uyma yönlerinden deği
şiklik arz ederler. 

Rejimi ayakta tutmak için getirilmiş olan 
bu madde yerindedir; hem başkanlık etmeli, 
hem de oyunu sarahaten kullanmalı. Bununla 
memlekette vatandaşların adliye kapılarında 
uzun müddet git - gel gibi durumlarla karşılaş
mamalarını temin etmeli ve rejimi yıkacak ha
reketlerde müessir vazife almalarını önleyecek 
olan durumları da önlemiş oluruz. Bugün adli
ye kadar insanın hürriyetini, malını, canını ko
ruyacak hangi müessese vardır demokratik re
jimlerde? Bu bakımdan madde yerindedir; ay
nen çıkmasında fayda vardır; sayılar sunarım. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın tmer, buyurun. 

D. P. GRUBU ADINA M. KUBİLAY İMER 
(Konya) — Sayın Başkan muhterem milletve
killeri ; 

Kanunun tümü üzerindeki müzakereler sıra
sında Demokratik Parti Grubu adına görüşleri
mizi burada ifade ve beyan eylemiştik. 4 ncü 
maddenin müzakeresi sırasında, yine tümü hak
kındaki görüşlerimizin esprisi ve ışığı altında, 
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görü§ ve kanaatlerimizi ara etmek fırsatını bu- I 
lacağız. Bu arada, tümü hakkındaki görüşleri
mizi arz ederken, bütge müzakereleri sırasında 
Aadalet Bakanlığı bütçesi mevzuundaki görüş
lerimizi arz ederken, adliye mekanizması ve hu
kuk nizamımızın işleyişi yönünden ele aldığımız 1 
prensipleri yine burada muhafaza ve müdafaa 
edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun tümü üzerin
deki görüşlerimizi ifade ve bsyan ederken hâki
min hâkim olmak sıfatıyla verdiği kararlardaki 
teminatı ile, şahsî durumunun birbiriyle karıştı
rılmaması gerektiği üzerinde durmuş ve bu ss- J 
beple bu tasarı metnine girmiş bulunan ve ay
rıca bir teşekkül halinde çalışması, müstakil ola
rak çalışması kabul edilen müfettiş tipi müesse
sinin de gayet yerinde olduğunu ifade ve beyan 
etmiştik. Adalet Bakanlığını sadece bir ceza
evleri işleriyle iştigal eden makam ve müessese 
haline getirmenin Anayasanın hükümleri müsa
ade ettiği nispette mümkün olmayacağını; yani 
Anayasada bunun aksine hüküm bulunmadığı 
takdirde Adalet Bakanının, bu müessesenin, ad
liye mekanizmasının işlemesinde ve Türk pozi
tif hukukunda söz sahibi olmasını ortaya koy
muştuk. 

Bu ölçüler içerisinde Anayasanın 143 ncü 
maddesinin son fıkrasındaki «Adalet Bakanı ge
rekli gördüğü hallerde Yüksek Hâkimler Ku
rulu toplantılarına Başkanlık: eder.» hükmünün 
yine burada yer alması hem Anayasa icabı, hetm 
de biraz evvel izah ettiğimiz görüşlerin icabı
dır. Daha evvelce birçok mevzularda arz et
miş olduğumuz gibi, Devlet ya toptan vardır 
veya yoktur. Bugün kuvvetler ayrılığı sistemi
ni kabul eden Anayasamıza göre fonksiyonla
rın, kendi içlerinde müstakil olarak çalışma 
durumunda olmalanna rağmen, bir bütünlük 
içellisinde bulunmaları, fonksiyonlararası bir 
armoninin mevcudiyeti de şarttır ve bu armo
niyi elbette organlar temiin edecektir. 

O halde, bir müesseseye hareket serbestisi 
verirken, diğer müessesenin imkânlarını orta 
yerden kaldırmak veya zayıflatmak diye bir 
şey düşünülemez. Yasama organı nasıl birta
kım haklarla teçhiz edilmiş ise, yargı organı 
dediğimiz kaza organı nasıl birtakım haklarla 
teçhiz edilmiş ise, icra ve idare d© elbette bir
takım haklarla teçhiz edilecektir. Nitekim, ida
renin denetimi mevzuundaki Danıştay muraka- | 

I besi meselesinin son Anayasa değişikliğiyle baş
ka şekilde bir hükme bağlandığı görülmüştür. 
Böylece, bir müddet için, icra ve idare yönün
den fonksiyonunu yerine getirme noktasından 
birtakım aksak ve eksik durumlara düşen Hü
kümetin bu fonksiyonu içerisinde organ olarak 
lâyık olduğu yeri alması prensibi ortaya ko
nulmuştur. Nitekim, son Anayasa değişükli-
ğiyle .de biraz evvelki bahsedilen Anayasa mad
desi hükmü getirilmiştir. 

Bu ölçüler içerisinde bir yere Adalet Baka
nının sadece bir gölge, bir görüntü olarak ka-

I tılma durumunda olacağı iddia ediletmez. Kal-
dıki Anayasanın metni açıktır; «Adalet Baka
nı gerekli gördüğü hallerde Yüksek Hâkimler 
Kurulu toplantılarına Başkanlık eder.» demek
tedir. Başkanlık edenin orada rey hakkına sa-
hibolamaması diye bir keyfiyet değil, daha da 
ileriye giderek başkanın rey verdiği tarafın, 
reylerde eşitlik halinde, onun ilzam ettiği tara
fın reyinin muteber olması gibi bir hukuk kai
desi de mevcuttur. Bu hal içerisinde, gerek 
Anayasanın getirdiği metin, gerek kanun ile 
getirilen hükümler muvacehesinde hâkimliğin 
karar verme yönünden, meslekî yönden temi
nat ve müstakil durumda oluşuyla, gerekse* 
şahsî işlemleri dolayısıyle murakabeye tabi tu
tuluşu birbirinden farklı mütalaa edilmek ge
rekir ve bu f arklı mütalaa edilme gerektiği nok
tası da zaten tasarının metninde hâkim unsur 

I halinde yer almış bulunmaktadır. 
Bu yönden gerek son yapılan Anayasa de

ğişikliğinin lâfız ve ruhundaki esprisi icabı, 
gerek buna uygun olarak getirilen ve Anayasa
ya uygun olarak çıkarılma durumunda olan 
tasarının metnindeki espri yönünden, gerekse 
bizim çeşitli vesilelerle hukukî mevzular etra
fında ve Adalet Bakanlığının yetki ve görevle
ri mevzuundaki parti olarak taşıdığımız fikir 
ve kanaatler ile, inanışlarımız ölçüsü noktasın
dan getirilen bu 4 ncü maddedeki hükümlerin 
yerinde olduğu kanaatini taşımaktayız. 

Bu kanaatlerimi burada izhar ederek sözle
rimi bitirirken hepinizi Demokratik Parti Gru
bu adına saygıyle selamlanan. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Çok de

ğerli arkadaşlarım, Sayın Başkanım; 
Bir memlekette huzuru sağlamak için bil-

I cümle adlî müesseselerin iyi çalışması lâzım-

— 406 -
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dır. Bu müesseseleri idarî bakımdan biz Ada
let Bakanlığına bağlıyoruz ve iş yürümediği za
man da Adalet Bakanlığını muaheze ediyoruz. 
Yüksek Hâkimler Kurulunun 10 yıllık tatbika
tı memleketlimizde iyi netice vermemiştir; ge
rek coğrafî teminat bakımından iyi netice ver
memiştir, gerekse hâkimlerin denetimi, teftişi, 
nakil ve tayinleri bakımından iyi netice verme
miştir. O kadar iyi netice vermemiştir M, hal
kımız ve milletimiz o kadar tatmin olmamıştır 
ki (bu müesseseden, bu maksatla Anayasa de
ğişikliği yaptık halkın yararına. Yaptığımız 
bu değişiklik ile de, «Yüksek Hâkimler Kuru
luna gerektiğinde, mühim olan konularda Ada
let Bakanı Başkan olarak iştirak eder» dedik. 
Bdr kimse düşünelim ki, bir kurula başkanlık 
edecek salâhiyeti olmayacak... Salâhiyet rey ile 
tecelli eder arkadaşlarım. Reyi olmayan bir 
başkana başkan denmez ki... Adalet Bakanı 
Yüksek Hâkimler Kuruluna gerektiğinde, lü
zum gördüğünde Anayasanın hükmü olarak 
başkanlık etmelidir ve reyini kullanmalıdır. 
Benden evvelki sayın arkadaşımın da belirttiği 
gibi reyinin de bir ağırlığı olmalıdır. Bir ada
let politikasını, bir hukuk politikasını memle
kette yürütecek, reyi olmayacak.. Böyle şey 
olmaz. Hem başkanlık eder, hem de rey kul
lanır. Getirilen madde doğrudur, aynen kabu
lünü temenni ediyorum. 

Saygılarımla 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Çok doğ

ru söyledin, bravo Tosyalı. 
BAŞKAN — Sayın Koraltan. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

F1K KORALTAN (Sivas) — Muhterem arka
daşlar, gerçi 4 ncü madde üzerinde değerli ha
tiplerin ifadeleri problemi vuzuha kavuşturdu; 
ama ben Sayın Karaca'nın ifadelerindeki hassa
siyeti aydınlatmak yönünden söz almış bulunu
yorum. 

Değerli Komisyon Başkanımız TeMnel'in 
dfade ettikleri gibi, gerçekten 143 ncü madde
nin, 1488 sayılı Anayasa tadiliyle yapılan de
ğişiklik, gerekçesinde de ifade edildiği gajbi, 
daha önce, «gerekli gördüğü takdirde Adalet 
Bakam Yüksek Hâkimler Kuruluna başkanlık 
eder; fakat oylamaya katılamaz.» şeklindeki 
ifadenin Anayasadan çıkarılışından sonra, ar
tık emredici bir mahiyet almaktadır; Adalet 
Bakanının Yüksek Hâkimler Kuruluna başkan

lık ederken rey kullanması. İşte böyle bir ge
rekçeye bağlı olarak tanzim edilmiş olan mad
denin, «gerekçesini okusaydınız» şeklindeki ar
kadaşlarımızın sualine karşı Sayın Karaca'nın 
«maddeyi tanzim ettikten sonra ona gerekçe uy
durmak kolaydır.» gibd sanki Komisyon hissî 
ıbir zeminden hareket ederek böyle bir madde 
tanzim etmiş zehabına kapılışlarındaki haksız
lığı ifade için huzurlarınıza geldim. Adalet 
Komisyonu üyesi olarak Sayın Karaca'dan böy
le endişelere kapılmamalarını istirham eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu. 
MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Hâkimler Türk Milleti adına karar verirler. 

Anayasanın kuvvetler ayrılığı prensibi vardır. 
Adalet ayrı bir kuvvettir ve özgürdür. Ancak, 
her kuvvetin birleştiği bir müessese vardır; o 
da millettir. Millet hâkimiyetini, milletin tem
silcilerinin topluluğu olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi temsil etmektedir. 

Millet adına karar verenlerin; görevdeki 
gidişatın, tasarrufun, varsa yolsuzlukların 
hesabını, muhasebesini yapabilmeleri için hiç 
olmazsa sual tevcih edilebilmesi lâzımdır, ce
vap alabilmesi lâzımdır. 

Her sene Bütçe Komisyonumda ve Meclisle
rimizde bu müessesemizden binlerce şikayet vâ
ki olur; sorular sorulur. Yüce Parlâmento kar
şısında sorumlu bir kimse, bir müessese olmadı
ğından hiç bir tesir meydana gelmez, hdç bir 
olumlu cevap alınamaz. Bu bir eksiklikti. Hü
kümetimiz tarafından gerek Anayasa tadili ve 
gerekse bilhassa bu sene bütçe görüşmelerin
deki şikâyetlerimiz dikkate alınarak bu tasarı
da bazı yeni hükümler getirilmiştir. Bu hü
kümlerden birisi de bu maddedir. 

Millet ile, millet adına karar veren mües
sese arasında bir irtifbat, bir köprü kurmak, bir 
sorumlu müesi3ese kurmak için bu madde ile 
Yüksek Hâkimler Kurulunda Adalet Bakanına 
bir yetki verilmektedir. Bununla da, nıe hâkim
lerin özgürlüğüne, ne de kuvvetler ayrılığına 
bir gölge düşürme, zedelenme getirildiğine ben 
kani değilim. Sadece Büyük Meclisin karşısın
da yetkili, sorumlu bir müessese bulunacak; 
milletten gelen şikâyetleri ona ileteceğiz, sora
cağız o da yetkili bir müessese olarak bize ce
vap verecektir. 
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öteden beri büyük şikâyetlerimiz olmuştur. 
Bidayette de söylediğim gibi, biliıassa Büt
çe Komisyonundaki bütçe müzakereleri sırasın
da şikâyetler haklı olarak ayyuka çıkıyor; fa
kat millet temsilcileri olarak kendimiz söylü
yoruz kendimiz dinliyoruz. 

Millet adına çalışan müesseselerin millete 
karşı bir sorumluluk içinde olması lâzımdır. 
Çok geniş özgürlükler de hakikaten millete ve 
müesseselerimize zararlı oluyor. 

Bu mütalâa ile Adalet Bakanının Yüksek 
Hâkimler Kuruluna Başjkanlık yapması ve ora
da oy sahibi olması dolayısıyle Yüce Meclise 
karşı sorumlu bir müessese kurulmuş olmasın
dan milletin ve adalet müesseselerinin faydala
rı vardır. Bu bakımdan ben -şahsî görüşüm 
olarak- maddenin uygunluğu üzerinde oy ve
receğim. 

(Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, bendeniz de söz istemiştim?.. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Baş
kan, 3 - 4 defa ikaz ettim; söz istiyorum de
dim. 

BAŞKAN — Efendim, sizin söz istediğinizi 
görmedüm. Yalnız vazifeli gönderdindü, «söz 
verilmişse siliniz» diye bir haiber geldi; ben de 
yazmamış olduğumu ifade ettim. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — ilk defa 
talepte bulundum, sonra haber gönderdim; 
«Yazılmamışsa, unutullmuşsa tekrar yazılısın» 
dedim. 

BAŞKAN — Yanlış haber verdiniz zannedi
yorum: «Yazılmışsa görüşmeyecekler, şilinsin» 
diye. 

Yazayım efendim. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Lüzum 

kalmadı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaca. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın üyeler; 

ikinci kez huzurlarınıza çıktığım için özür 
dilerim. 

Belki ımaksadımı izah edemedim, belki ba
zı arkadaşlarım maksadımı anlamak istemedi
ler. 

Simidi esas konu şuradadır: Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanun tasarısının 1 nci maddesin-

— 4Ö8 

8 . 5 . 1972 O : 1 

de deniyor ki: «Yüksek Hâkimler Kurulu, bu 
kanun hükümleri gereğince seçilen 11 asil ve 3 
yedek üyeden teşekkül eder» «12 üyeden teşek
kül eder» demiyor. «Yüksek Hâkimler Kuru
lu 11 asil, 3 yedek üyeden teşekkül ©der» di
yor. Bu 11 asıl üyenin içerisinde Başkan da 
vardır. Evet, Başkanın olduğu taraf ağır ba
sar. 11 üyeden birisi Başkan... 

Genel (bir hukuk kaidesi vardır: Bir kurul
da üye olmayan kimsenin Oyu da olamaz. Ada
let Bakanı Yüksek Hâkimler Kurulunda üye 
değil; Yüksek Hâkimler Kuruluna gerek
li hallerde, yani gerekli görürse Başkanlık eder. 
Ne için Başkanlık eder? Oy vermek için mi? 
Hayır.. Hâkimlere ait çalışma tarzının memle
ket sathında sakıncalı görülen bazı tarafları 
varsa Hükümetin görüşlerini istişarî mahiyette 
oraya getirmek üzere iştirak eder. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — işte şimdi 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Ana
yasanın 143 ncü maddesinin son bendi: «Ada
let Bakanı, gerekli gördüğü hallerde Yüksek 
Hâkimler Kurulu toplantılarına başkanlık eder» 
diyor; ama «Fahrî başkandır» da demiyor, «Da
imî başkandır» da demiyor. Niye bütün toplan
tılarına iştirak etmiyor, neden «Yüksek Hâ
kimler Kurulu, Adalet Bakanının başkanlığı ol
madığı zaman toplanamaz» demiyor? Demek 
ki, bazı konularda Hükümetin görüşlerini ge
tirmek için Bakanın iştirak etmesi mevzuuba-
his de bunun için söylüyor. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Ka
raca, umumî hükümler var... 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Ar
kadaşlarım, memldketiımdade seçimi yürüten 
hâkimlerdir. Her memlekette seçimi yürüten 
hâkimlerdir, öyle haller olur ki, seçim başkan
lığını yapan hâkimler bir siyasî iktidarın lehin
de, diğer siyasî iktidarın aleyhinde birçok suç
lar işleyebilirler. Geçmiş devirlerde bunları 
gördük ve şahidoldük. Ağır suçları işleyen bir 
hâkimin, hâMm müfettişler tarafından tahki
katı, tetkikatı yürütülür yürütülür; bunun 
ihracı Yüksek Hâkimler Genel Kuruluna geldi
ği zaman siyasî iktidarın tutumuna göre hâki
min ihracı veya ademi ihracı sonucunda, foir se
çim suçu için etki altında bırakma ihtimali da
hi vardır. Çok az Ibiir ihtimalle dahi olsa bu
nun tesirleri mevzuubahistir. 



M. Meclisi B : 85 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Va-
ridolaımaz. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Ola
bilir arkadaşlarım. 

Genel hukuk kaidesine göre bu bir istisna
dır; alma istisnanın istisnası da olabilir; günün 
birinde böyle hâdiseler de cereyan edebilir. 

11 hâkimin oylaması ve reyleri kâfidir, me
seleyi tezekkür ettirebilir. Bu komisyonda üye 
olmayan bir kimseye oy hakkının tanınmasını, 
Yüksek Hâkimler Kurulunun oy hakkına, dü
şünce hürriyetine ve bağımsızlığına bir müda
hale olarak telâkki ediyorum. 

Anayasanın 143 ncü maddesinin son bendi; 
Adalet Bakanına, gerekli gördüğü hallerde Yük
sek Hâkimler Kuruluna sadece başkanlık hak
kını vermiştir. Bunun başka hiç bir anlamı 
yoktur. Metni zorlamakla bu yola gitmek is
teniyorsa ona da bir diyeceğim yoktur. Bu ka
darını söylemekle bağımsız Yüksek Hâkimler 
Kurulunun Kanununun bu maddesi üzerindeki 
görevimi yerine getirdiğime kaniim. 

(Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel

miştir; Komisyon adına Sayın Biçer, buyurun. 

ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ 
BİÇER (Sinop) — iSayın Başkan, bir hususu 
yerimden kısaca belirtmeme müsaade buyurma
nızı rica edeceğim. 

BAŞKAN — Kürsüye buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU ADINA HİLMİ 
BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; 

Değişen Anayasanın 143 ncü maddesinin ge
rekçesinde: «Adalet Bakanının, gerekli gördü
ğü hallerde Yüksek Hâkimler Kurulu toplantı
larına katılabileceği ve Başkanlık yapacağı ka
bul edilmiş olduğuna göre, bu durumun tabiî 
sonucu olarak oy kullanabilmesini temin için 
son fıkradaki «Oylamaya katılamaz» ibaresi 
madde metninden çıkarılmıştır» denmektedir. 

Bu kadar açık bir durum karşısında bunun 
neyini tmlünakaşa ediyoruz; bunu anlamak müm
kün değil. 

Bendeniz oturduğum yerden Sayın Kara-
ca'ya «Gerekçeyi okuyun» dedim, Sayın Kara
ca getirilen kanun tasarıisındaki gerekçeyi zan
nederek bunu okumadılar. Kendilerinden istir
ham ediyorum, Anayasanın değişen bu madde-
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sinin gerekçesini okusunlar. Değişen bu mad
denin gerekçesinde sarahaten Adalet Bakanı
nın oy kullanabileceği kabul edilmiş. Bunun 
münakaşasını yapmak zaittir arkadaşlar. 

Sayın Karaca; Kurul üyelerinin 11 asil üye, 
3'te yedek üyeden ibaret olduğunu ve Adalet 
Bakanının üye olma sıfatının nereden çıktığını 
sormaktadır. 

Tasarının diğer maddeleri geldiği zaman gö
receğiz. Bu maddelerde, Adalet Bakanının, 
Kurulun toplantılarına katılmasının mecburî 
olmadığı, ihtiyarî olduğu görülüyor. Toplan
tıya katılacağı zaman oylarının ne şekilde sa
yılacağı da sarahaten tespit edilmiş. Bunun 
da münakaşasına Komisyon olarak lüzum gör
müyoruz. 

ıSayın arkadaşım Mustafa Kaptan Bey Fran
sız Anayasasının 65 nci maddesini okumamı 
söylüyorlar. Bunu da okuyayım efendim: 
«Yüksek Hâkimler Konseyine Cumhurbaşkanı 
başkanlık eder» deniyor. Fransa gibi gerçek
ten demokrasinin zirvesine erişen bir devlette 
Cumhurbaşkanının Yüksek Hâkimler Kurulu
na başkanlık edeceği bir anayasa hükmü, Tür
kiye'de Yüksek Hâkimler Kurulunun başına 
-o da istediği toplantılarda- Adalet Bakanı
nın katılmasını çok görüyoruz... 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce bir sayın 
arkadaşım izah ettiler: Ovacık'ta bir olay olu
yor, Yüce Meclisten bir arkadaşımız çıkıyor, 
Ovacıktaki hâkimin yaptığı hareketten dolayı 
Adalet Bakanını sorumlu görüyor, Adalet Ba
kanını sigaya çekiyor, hattâ bu yüzden Hükü
met hakkında bir gensoru önergesi veriliyor; 
bu Hükümetin Yüksek Hâkimler Kurulu çalış
malarından haberi yok... Böylesine mantıksız 
bir hüküm 1961 havası içerisinde Anayasaya 
her nasılsa girmiş ise de bu hatadan dönülmüş
tür. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce konuşan 
arkadaşlarımın da çok iyi belirttikleri gibi, bu 
madde Hükümetle Kurul arasında teması temin 
etmekte, kontakt'ı kurmaktadır. 

Madde metninin aynen kabulünü istirham 
ediyorum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Kifayet 
aleyhinde söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Okutayım da efendim, ondan 
sonra sizi söz istemiş kaibul ederiz. 

iSaym Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tevfik Koraltan 
Sivas Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Alaca, kifayetin aley
hinde îbuyurun. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muhte
rem Başkanım, muhterem arkadaşlar; 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
nun değişikliği hakkındaki müzakereler meya-
nınlda, benden evvel konuşan arkadaşlar, Ada
let Bakanının Yüksek Hâkimler Kuruluna ri
yaset etmesi mevzuu üzerinde durdular. Ancak, 
Hükümetçe telklif edilen 4 ncü maddenin aksak
lığı hakkında yalnız bir hatip arkadaşın konuş
masına karşılık bütün arkadaşların alelıtlak, 
bu gelen hükmün adalet cihazı, meslek ve mem
leket için çok hayırlı bir çığır açtığına ve bu 
hükmün lüzumu üzerinde durduklarına şahidol-
mamıza rağmen, bu madde ile Adalet Baka
nına verilen yetkinin yersizliği hakkındaki gö
rüşün karşılığı tam izah edilmeden kifayet 
takririnin verilmesini ben yerinde görmedim. 

Filhakika, adalet cihazı ve yüksek hâkimle
rimizle Adalet Bakanlığı arasındaki irtibatın 
1961 Anayasası ile tamamen munkatî olması 
yüzlünden, Türk Milletinin adalet cihazının 
gittikçe büyük tehlikeler içinde bulunduğunu 
müşahade etmemek kabil değildir. 

Adalet Bakanlığı ile meslek ve meslek men
supları arasındaki münasebetlerin güzelce ted
viri, memlekette hakkı ile adaletin tevziine 
yarayacak bir vakıadır. Bundan kaçmamak lâ
zımdır. Yani, Adalet Bakanı, (söylemesi ayıp) 
veba mikrobu neşreden bir uzuv değildir. O 
da Hükümet âzasıdır. Bir heyetin başına se
çilmiş olduğuna göre, o heyet de madem ki bir 
mukteza tayinine memurdur, (hukukçuluğu 
bırakalım, hukuk bir mantıktır) bu itibarla bîr 
mukteza tayinine memur bir heyetin başkanı 
bulunan zatın, o zevat arasında oy kullanmak 
hakkının tabiî bulunduğunu kabul etmek zaru
reti bir hukuk ka'idesidir. 

Kaldı ki, Anayasamızın 105 nci maddesinde, 
Başbakan Bakanlar Kuruluna başkanlık eder, 

der. ikinci bir husus da, Cumhurbaşkanı Ba
kanlar Kurulunun başkanı değildir, ama Ana
yasanın 97 nci maddesinde de, Cumhurbaşka
nının görev ve yetkilerinden bahsedilirken, lü
zum gördüğü takdirde Bakanlar Kuruluna da 
Başkanlık eder, der. Başkanlık edince elbet
te rey verir. Hatta reyi de müessirdir. 

Bu itibarla, bu mevzular iyice izah edilme
den ve Adalet Bakanının Yüksek Hâkimler Ku
ruluna lüzum gördüğü takdirde, Anayasanın 
143 ncü maddesinin bir icabı olarak Başkan
lık etmesi ve dolayısıyle rey vermesi de en ta
biî bir hal olduğuna göre, bunun da izahı ya
pılmadan kifayet takriri verilmesinin yersiz ol
duğu görüşündeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri 

okundu. Aleyhinde Sayın Alaca görüşlerini 
ifade ettiler. 

Kifayeti müzakere takririni oylarınıza arzı 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddenin tadiliyle ilgili bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
508 S. Sayılı tasarının, «Adalet Bakanlığı 

ile münasebetleri» başlıklı 4 ncü maddesinin 
son fıkrasındaki «en geç» deyiminin, «en az» 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tokat 

İ. Hakkı Birler 

BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKINEL, (istanbul) — Katı
lıyoruz. Yazı ile de işaret etmiştik. 

BAŞKAN — Yazınızı biliyorum. 
«Komisyon olarak önergeye katılıyoruz. 

ismail Hakkı Tekine!» 

BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI VEKİLİ VE DEVLET 

BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. Takririn dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Takririn dikka
te alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Fiîhal katılıyor musunuz? 

— 470 — 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul ettiğiniz tadil 
şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

iSeçme hakkı : 
MaJdde 5. — Yüksek Hâkimler Kurulu üye

leri, Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek 
üyelerinin de katıldığı, Yargıtay Genel Kuru
lunca kendi üyeleri arasından ve üye tamsayı
sının salt çoğunluğu ile, gizli oyla seçilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?... Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz eidiyorum. Kabul edenler... Efeıeyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Üyelerin görev süresi : 
Madde 6. — Yüksek Hâkimler Kurulu üye

lerinin görev süresi dört yıldır. iSüresi biten 
üyeler yeniden seçilebilir. Üyeler bu görevleri 
süresince başka bir iş ve görev alamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın 
Başkan, bir tabı hatamız olmuş, onu ikmal için 
bir önerge takdim edilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Biçer tarafından 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 45 sayılı Yüksek Hâkim

ler Kurulu Kanununun değiştirilmesine dair 
olan kanun tasarısının 2 nci maddesiyle değiş
tirilen maddelerden 6 ncı madde 14 ncü mad
de ile ilgili olup, 14 ncü maddeye atıf yapan 
ikinci fıkra Hükümet teklifinde mevcudolduğu 
halde Adalet Komisyonunun değiştirişinde mev
cut değildir. Komisyonun 6 ncı madde ile il
gili değişiklik gerekçesinde ikinci fıkranın kal
dırıldığına işaret edilmemiş olmasına göre, bu 
ikinci fıkranın zuhulen çıkarıldığı veya mat
baada basılmadığı anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla Hükümet tasarısının 6 ncı mad
de ile ilgili ve aşağıda yazılı ikinci fıkrasının 
aynen ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Hilmi Biçer 

6 ncı maddeye eklenecek ikinci fıkra : 
«Asıl ve yedek yeni üyelerin tamamının 

14 ncü madde gereğince göreve başlamalarına 

kadar eski üyeler görevlerine devam eder.» 
BAŞKAN — Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI VEKİLİ VE DEVLET 

BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor. Takriri dikkatlerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Filhal katılıyor musunuz? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İS

MAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. 
Maddeyi kabul edilen tadil şekliyle oylarını

za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Üyelerin göreve başlaması : 
Madde 14. -— Yüksek Hâkimler Kurulu asıl 

ve yedek üyeliklerine seçilenlerin tamamı belli 
olduktan sonra keyfiyet kendilerine tebliğ olu
nur. 

Bu üyeler yerlerine seçildikleri üyelerin sü
relerinin bittiği tarihte, bu tarih resmî tatil 
gününe rastladığı takdirde tatili takiibeden ilk 
iş günü; görevlerine başlarlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Üyeliklerin açılması ve seçim işlemleri : 

Madde 22. — Görev süresi bitecek asıl vö 
yedek üyelikler 5 ay önce, bunun dışında her 
hangi bir sebeple açılan üyelikler en geç bir 
hafta içinde Yüksek Hâkimler Kurulu Başka
nı tarafından Yargıtay Birinci Başkanlığına 
bildirilir. 

Yargıtay Birinci Başkanlığı secjim gününü 
tespit eder ve Yargıtay Başkanları ile üyelerine 
duyurur. 

Yargıtay Birinci Başkanlığı seçim işlemleri
ni dönemin sona ereceği tarihten 40 gün evvel 
bitirilecek şekilde düzenler. 

Seçimlerde, Kurulun asıl ve yedek üyele
ri aynı oy pusulasında gösterilerek oy kullanı
lır. 

Seçimlerin yapılması, sevk ve idaresi, bu 
kanunda yazılı istisnalar dışında Yargıtay Ge-
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nel Kurulunda yapılan diğer seçim işlemlerinde 
uygulanan usul dairesinde yapılır. 

(Seçimlerin sonucu ilgililere duyurulmakla 
beraber, Resmî Gazetede ilân olunur. 

Kurul üyelerinin bu görevden istifaları Yük
sek Hâkimler Kurulu Genel Kurulunun kabu
lüne bağlıdır. Genel Kurul istifayı kabul etmez 
ve ilgili direnirse Genel Kurulca istifanın ka
bulü zorunludur. 

İstifa eden kurul üyesinin ayrılması hâlin
de, Genel Kurulun ve (bölümlerin toplanması
nın mümkün olmayacağı hallerde, istifa eden 
üyenin yerine gelecek üyenin göreve (başlama
sına kadar eski üye kuruldaki görevine devam 
eder. 

Kurul üyeliğinden istifa, Yargıtay üyeli
ğinden istifayı tazamımun etmez. 

Yargıtay Birinci Başkanı Yüksek Hâkim
ler Kurulunda üyelik açıldığını haber alınca 
ayrılan üyenin seçilmiş bulunduğu dönem için 
yapılan seçimlerde asıl ve yedek üyelikler için 
seçilmiş olanlardan sonra en çok oy alanlara 
ısırası ile tebligat yaparak kurulda göreve baş
lamalarını sağlar. Şu kadar ki, asıl ve yedek 
üye seçilenlerden sonra en çok oy alanlar, salt 
çoğunluğu sağlamamışlarsa noksan üyelik için 
yeniden seçim yapılır. 

Seçildiği dört yıllık dönemi bitirmeden ay
rılan kurul üyelerinin yerine gelenler veya se
çilenler, ayrılan üyenin süresini tamamlar. 

Seçim süresinin bitimine altı ay veya daha 
az süre kalması halinde boşalan üyelikler, an
cak Yüksek Hâkimler Kurulunun karar verme
si halinde doldurulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili? Buyurun Sayın Birler. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Herhangi bir seçimde adaylık bir önşarttır. 
Temel prensip buldur ve sanıyorum ki, .yanılmı
yorsam aıdaysız seçjinılifc müessesesi ilk defa 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu ile mevzua
tımıza girmiş oldu. 

Hükümet tasarısında Yüksek Hâkimler Ku
rulu üyelerinin seçimleriyle ilgili olan 22 nci 
maddede yine aynı sistem, muhafaza edilmiş; 
seçilmek isteyenler değil, seçilmek istemeyenler 
seçilmek istemediklerini Birinci Başkanlığa bil
direcekler, Bildirmemiş olanlar tabii aday sayı 
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lacaklar ve seçim bunların arasından yapılacak. 
Uygulama gösterdi ki, bu hem oy dağılması

nı ve dağıtılmasını sağlayan ve dolayısıyle se
çimlerin sonucunu etkileyen bir eksiklik olarak 
ortaya çıktı. 

Komisyonuntuz, ,yine bu konuda da bir de
ğişiklik yaparak, bu kısmı tamamen metinden 
çıkarmış ve metne şöyle bir cümle eklemiş: 

«Seçimlerin yapılması, sevk ve idaresi, bu 
kanunda yazılı istisnalar dışında, Yargıtay Ge
nel Kurulunda yapılan diğer seçim işlemlerinde 
uygulanan usul dairesinde yapılır.» 

Bu fıkranın bu şekilde tedvini, sanıyorum 
prensilbolıarak uzun uzun seçimin nasıl yapılaca
ğını ifade eden izahtan daha güzel, daha beliğ 
şekilde ortaya konmuş oluyor. 

Ancak, bir endişemi ve tereddüdümü de arz 
etmek istiyorum, Sayın »Komisyonun tenvir bu
yurmasını rica ediyorum. «Yargıtay Genel Ku
rulunda yapılan diğer seçim işlemlerimde uygu
lanan usul..» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir Yargıtay 
Teşkilât Kanunu var. Bu Yargıtay Teşkilât Ka
nununa göre de, halen yürürlükte olan kanuna 
göre de, Yargıtay için de bazı seçimler yapılı
yor. 

Yargıtay Teşkilât Kanunu, biraz evvel Sa
yın Komisyon Başkanımızın ifade buyurdukları 
gibi, komisyonda görüşülmekte. Umarız ki, kı
sa sürede Yüce Heyetinizin huzuruna gelip gö
rüşülecek. 

Anayasanın değişik 139 ncu maddesinin son 
fıkrası, Yargıtaym kuruluşu, işleyişi, Başkan 
ve üyelerinin nitelikleri ve İkinci Başkanların 
seçim usulleri kanunla düzenlenir, demek sure
tiyle Yargıtay Birinci Başkanının ve Başsavcı
nın seçimini Anayasa maddesi olarak düzenle
diği halde, İkinci Başkanlarının seçiminin dü
zenleme sekimi kanuna bırakmıştır. Bu kanun 
Yargıitay Teşkilât Kanunu olacaktır. 

Yargıtay Teşkilât Kanunu elimizde yok, çık
mış değil. Şimdi bu elimizdeki Yüksek Hâkim
ler ve Yüksek Savcılar Kurulu kanun tasarısın
da bu seçimlerin Yargıtay bünyesinde nasıl ya
pılacağını tedvin ederken, «Yargıtay Genel Ku
rulunda yapılan diğer seçim işlemlerinde uygu
lanan usul dairesinde yapılır» demekle yetinir 
isek, Yargıtay teşkilât kanunu çıkıp yürürlüğe 
girinceye kadar, ki, Yargıtay ikinci başfcanlan-
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nın seçimi de o kanunun çıkmasından sonra ya
pılacaktır, Yüksek Hâkimler Kurulunun çalışa
maz hale geldiğinden hepinizin şikâyet ettiği 
bu dönemde çak müstaceliyet gösteren bu seçim
ler, hangi usul ve esasa göre Yargıitay Genel 
Kurulunda yapılacaktır? Bunda benim ciddî te
reddüt ve endişem vardır. Sayın Komisyon bu 
konuda bir aydınlık getirirlerse müteşekkir ola
cağım, . Aksi halde Yüksek Hâkimler Kurulunun 
seçimine mıünlhasır olmak üzere, hiç değilse bir 
geçici madde ile, «Yargıtay teşkilât kanunu 
yürürlüğe girinceye ve Yargıitay Genel Kuru
lunda yapılacak seçim esasları o kanunla düzen
leninceye kadar olan dönemde Yüksek Hâkim
ler Kurulu için yapılacak seçimler şu esaslara 
göre yapılır» diye bir geçici hükümle bunu tan
zim etmek mecburiyetindeyiz. Ve böyle bir tan
zime gitimek zorunluluğuna Sayın Komisyon da 
katılıyorsa o takdirde istirhamım bu adaylık 
konusunu muitlaka halletmek; «Ben aday ol
mak istemiyorum» diye müracaat etmek mec
buriyetini koymak yerine, «Ben aday olmak is
tiyorum» diye adaylık müracaatını yapma zo
runluluğunu koymak sanıyorum umumî hukuk 
prensiplerine de uygun olacaktır, adayları azal
tacaktır, seçimi çoğaltacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isteyen sayın milletvekili? Yok. 

Saym Tekinel buyurun. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Sayın ismail Hakkı Birler arkadaşımız 
önemli bir konuya işaret ettiler. Sordukları sua
le arzı cavalbadeceğim, 

Şimdi, «Seçim olan yerde adaylık olur» doğ
rudur. Hükümet tasarısında bu konu menfî bir 
yönde düzenlenmişti. Aday olmak istemeyenle
rin belli bir süre içerisinde bu isteklerini Baş
kanlığa bildirmeleri öngörülüyordu. Eğer bu 
metin aynen kalmış olsaydı, Anayasanın öngör
müş olduğu «seçimle kuruluşların teşkili» mad
desinin hükümsüz kalması mümkündü. Maale
sef son yıllarda, kanunla kendisine verilen gö
revleri yapmaktan kaçman hâkimlere rastlan
mıştır. Bu, Yargıtay hâkimleri arasında da var
dır, bidayet mahkemeleri hâkimleri arasında da 
yardır. Şahsen hatırlıyorum; 1950 yılında yeni 

seçim kanunlarının yürürlüğe girdiği andan iti
baren, seçim işlerinin hâkimler eliyle düzenlen
mesi ilkesi kalbul edilmişti. Pek çok tanıdığım 
hâkim, böyle bir mükellefiyetten kurtulmak 
için o beldede veyahut da ilde, en kıdemli ve 
kanunen seçim işleri başkanı olması lâzıımıgelen 
arkadaşlar ya rapor almışlar, kanunen kendi
sine verilen bu görevden kaçmışlar veyahut da 
hile-i şeriyeye başvurarak ben bağımsız adaylığı
mı koyuyorum, ben filan partiden aday olaca
ğım, bu itibarla adaylıkla seçim kurulu başkan
lığı birleşemez, gibi mazeretler ileri sürerek bu 
görevden kaçmış oldukları bir vakıadır. Bu 
gerçeği kimse inkâr edemez. 

Yine Anayasamız yargı bölümünde yeni bir
takım hükümler getirmiş, yeni birtakım mese
lelere yer vermiştir. Eskiden olmayan bir Ana
yasa Mahkemesi kuruluşu, Yüksek Hâkimler 
Kurulu ve bunların seçim işlemleri ve bunların 
kendi bünyesi içerisinde yapılacak seçimler 
hakkında Anayasamızda hükümler var. Hükü
metin getirmiş olduğu gibi ve bazı Yargıtay 
başkan Ve üyelerinin de hâlâ, muasırran bazı ar
kadaşlarımızın kulaklarına fısıldadığı gibi, bu 
gförevden kaçınma imkânını kanunen kendileri
ne verdiğimiz takdirde, seçimi ortadan kaldır
mak gibi bir durumla karşılaşabiliriz arkadaşlar. 
Halbuki Anayasamız seçimle bu işin halledilece
ğini ortaya koymuştur. 

Diyelim ki, bir Yargıtay Genel Kurulu 150 
üye ve şu kadar başkandan müteşekkildir; bun
ların hiç birisi kanunda gösterilen süre içerisin
de bu işe talip olmazlarsa veya menfi mânada 
talübolmadıklarını aday olmadıklarını bildirir
lerse durum ne olacaktır? Seçim imkânsızlığı ile 
karşı karşıya kalırız. Veyahut seçime elveriş
li tarzda, seçimin yapılmasına imkân verecek 
tarzda. Anayasada gösterilen asıl ve yedek 
üyesi »ayısından daha az kimse adaylık için mü
racaat etmişse, bunlar otomatikman bu kurulun 
azası olduğundan, seçim yoluyla değil, imal su
retiyle bir nevi icra haline getirilip seçimsiz bir 
Anayasa müessesesinin kurulmuş olduğunu 
kabul ederiz. Biz buna karşıyız. Bu itibarla uy
gulamada seçimin yapılması sonuçlarını kaldı
racak bir tatbikata imkân vereceği düşüncesiyle 
maddede değişiklik yaptık. 

Kaldı ki hâkim görevden kaçamaz. Bu görev 
kanunla da verilir Anayasa ile de verilir. Hâ-
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kimler görevden kaçma gibi bir itiyada sahip 
olurlarsa bunun altından kalkamayız arkadaş
lar. Hâkim hak dağıtmaktan kendisini alıkoya
maz. Bu da bir nevi kanunla verilmiş görevdir 
bu görev yerine getirilecektir. 

Fazla zorlamadık. Müessesenin kurulması, 
kuruldukta;» sonra devamlı olarak işlemesini 
sağlayacak ve istifa gibi kişilere verilmiş olan 
bir hakkı da kullanacak tarzda tamamlayıcı hü
kümler koyduk. 

Evvelâ seçilecek, seçildiği takdirde göreve 
başlayacak, kurul teşekkül edecek. Meclisleri
mizde bunun tatbikatını gördük: Zaman geldi 
Anayasa Mahkemesine üye seçemedik, Yüksek 
Hâkimler Kuruluna üye seçemedik. Noksan sa
yı ile toplanması mümkün olmayan ve böylece 
icraî kararlar vermek imkânından mahrum olain 
bir idare ile karşı karşıya kalmasını hiç kimse 
istemez. Kanun vazıı bunu düşünmelidir ve Ko
misyon Yüce Meclise niyabeten bu hususları dü
şünmüştür. 

Şu halde başlan'gıçta «ben Yüksek Hâkimler 
Kurulumda görev yapmam, adaylığımı koymaya
cağım» diye bir imkânı orta yerden kaldırıyo
ruz; bu, hâkimlik görevinin tabiî bir sonucu
dur. O zaman herkes kaçar. Bidayette kanunda 
bu hükümleri görerek hâkimliğe talip olmuş, 
Yargıtay üyeliğine talip olmuş ve o mevkiye 
kadar yükselmiş bir arkadaşın canının istediği 
gibi bu görevden kaçması mümkün değildir. 

Tekrar ediyorum seçim müessesesini kaldır
mış oluruz, o zaman müesseselerimiz Anayasaya 
aykırı durumlara düşebilir. 

Bu seçimler nasıl oluyor, yani usul nedir? 
Anayasamızda 139 ncu maddede Yargıtay Birin
ci Başkanı ile Cumhuriyet Başsavcısının kendi 
üyeleri arasından üye tam sayısının salt çoğun
luğu ve gizli oyla seçileceği hükmü vardır. Seçi
min anaprehsibi budur ve maddeye bu ana-
prensip aynen intikal ettirilmiştir. 

Teferruata taalluk eden hususlara gelince; 
bu kuruluşlarımız, Anayasaya ve kendi mevcut 
yürürlükte bulunan kuruluş kanunlarıma göre 
seçim işlerini maksada ve Anayasaya uyigun bir 
tarzda kendi kurullarında almış oldukları ka
rarlarla, ilke kararları ile idare etmektedirler. 
Haddizatında, sayın Birler'in dediği gibi, bu 
ilke kararlarından bu işi kurtarmak ve kanun 
metnine tam olarak koymak lâzım. Ne için? 

Sadece bu konu için değil, Yargıtay, sadece bu 
konuya taalluk eden seçim işleriyle uğraşmıyor, 
kendisinin başka seçimleri de vardır: Yargıtay 
başkanlıklarınin seçiminin devri olması keyfi
yeti Anayasamızda getirilmiştir, mümkündür, 
Başkanın ve Başsavcının seçilmesi anayasamızda 
ötedenberi vardır. Bunların da bir kanun yoluy
la vuzuha kavuşturulmasında fayda ve hattâ za
ruret vardır. Fakat yine Yargıtayın tüm işlerine 
taallûk etmesi itibariyle bu konunun Yargıtay 
teşkilât kanununda yer alması icabetımektedir. 
E, bu imkânı da bugün elimizde vardır, Komis
yonda çalışıp bu nevakısı da ikmal ederiz. 

'Şuna işaret etmek istiyorum: Hüküm böyle 
kaldığı takdirde, seçim işlerinde Yargıtayı 
yasasız saymak mümkün değildir. Objektif 
esasları tespit edilmiştir, Yüksek Hâkimler 
bu esaslara saygılı olarak ve usulüne uygun 
olarak seçimlerini yapmakta ve tamamlamak
tadırlar. Bu mânada bir mahzur yoktur. Yal
nız, kaimin yazımın her işi tereddütten kurtar
ması için, ilgili kanunda veya tasamda bu işi 
nizamlamasında, ben de Sayın Birler rffoi fayda 
mülâhaza ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Oktay, buyurun. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın 
Balkan, değerli arkadaşlarım, 22 Udi madde 
il;9 Yüksek Hâkimler Kurulunun teşekkülü
nü seçim esasına dayamışız. Seçimin temel 
prensibi serbest iradedir. Hem bunu seçim 
esasına dayamışız, hem adaylık mefhumu
nu getirmişiz, hem de serbest iradenin teşekkü
lüne imkân vermemekteyiz. Hem adaylık mef
humunu kabul edeceksiniz, hem seçimi kalbul 
edeceksiniz, hem de, öte yandan, «sen aday ol
mak meeburiyetiındesin» diyeceksiniz. Bu ikisi
ni telif etmek mümkün değildir. 

Şimdi, sayın Komisyon Başkanı derler ki; 
«Eğer bu prensibi vaz etmezsek biz Yüksek Hâ
kimler Kurulunu teşkil edemeyiz, bu kurulun 
teşekkülü için kâfi aday bulamayız.» 

E, aynı maddenin içerisinde «kurula seçilen 
üye istifa edebilir» diyoruz. Adaylığı mecbur 
edelim, o şahıs kendi iradesinin dışımda aday 
olsun ve Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilsin. 
Kendisine istifa etmek imkânını tanımışız; aday 
olmak istemeyen bir üye seçildikten sonra istifa 
ettiği takdirde, bunu önleme kudretine sahip-
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misiniz ki siz, «adaylığı mecbur ettiğiniz tak
dirde Yüksek Hâkimler Kurulu teşekkül eder, 
aksi halde etmez» diye bir mucip sebep ileri 
sürüyorsunuz? 

Benim kanaatim odur ki seçim esasımı getir
diğimize göre, adaylık mefhumunu ortaya koy
duğunuza göre seçimin genel prensiplerine, 
adaylığın genel prensiplerine uymak medburi-
yetindesMz; ikisini telif etmek mümkün değil
dir. Hem aday diyeceksiniz, hem seçim diyecek
siniz, hem de «herkes aday olmak mecburiyetin
dedir» hükmünü vaz edeceksiniz; bunu telif 
etmek mümkün değildir, Anayasaya aykırıdır, 
serbest iradenin tecellisine aykırıdır. Bu itibar
la mutlaka maddenin bir esasa bağlanması gere
kir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş

mek isteyen sayın milletvekili4?. Yok. Madde
yi oylarınıza arz ediyorum Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim işlemlerine ve sonucuna itiraz : 
Madde 23. — Yüksek Hâkimler Kuruluna 

üye seçilmesi işlemlerine karşı, işlemin yapıldı
ğı günden ve seçimin sonucuna karşı da seçilen
lerin adlarının Resmî Gazetede yayımlanması 
tarihinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay Baş
kanlar Kuruluna itiraz olunabilir. 

İtiraz edenin elinde bulunması mümkün olan 
delilleri dilekçeye bağlaması şarttır. Kurul, an
cak itiraz edenin elinde bulunması mümkün ol
mayan delillerden itiraz dilekçesinde yerleri gös
terilmiş olanları toplar. Kurul itiraz edenden 
açıklama veya delil istemek zorunluğunda de
ğildir. 

Yargıtay Başkanlar Kurulu itirazı 10 gün 
içinde inceleyerek kesin karara bağlar. 

İtiraz seçim sonucunu değiştirecek nitelikte 
ise, Kural belli kimselerin seçimini veya bütün 
seçimi iptale yetkilidir. 

Seçimine itiraz edilen, Başkanlar Kuruluna 
dâhil bir kimse ise, itirazın incelenmesinde Ku
rula katılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Başkanların seçilmesi : 
Madde 26. — Yüksek Hâkimler Kurulu Baş

kanı, Başkan yardımcısı ve bölüm başkanları 

üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kendi üyele
ri arasından, Yüksek Hâkimler Kurulunca se
çilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Başkanın görev ve yetkileri : 
Madde 27. — Yüksek Hâkimler Kurulu Baş

kanının görev ve yetkileri şunlardır : 
1. Genel Kurula Başkanlık etmek, 
2. Genel Kurul ve bölümlerin kararlarını 

yerine getirmek, 
3. Genel Kurulun kurul niteliğini taşıyan 

kararları, planları ve bu kanun gereğince yapı
lacak yönetmeliîderi ile bölümlerin kararları 
arasında uyuşmazlık görür veya bölümlerden bi
rinin kararını Anayasanın ve diğer kanunların 
hükümlerine aykırı bulursa işi genel kurula gö
türmek, 

4. Kurulun bütün yönetim işlerini yürüt
mek, 

5. ihtiyacın yedeklerle giderilemeyeceği hal
lerde bölümlerin üye eksiğini geçici olarak asıl 
üyelerle tamamlamak, 

6. Müfettişler Kurulu Başkanlığının Genel 
Kurul ve bölümlerle ilişkilerini düzenlemek, 

7. Bu kanunla verilen diğer görevleri yap
mak ve yetkileri kullanmak. 

Başkan yardımcısı, bu görevlerin yapılmasın
da Başkanın yardım ve bulunmadığı zaman ona 
vekillik eder. Başkan yardımcısının da engeli 
halinde, bölüm başkanlarından en yaşlısı başkan
lık görevlerini yerine getirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Buyurun Sayın Kap
tan. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Konuşmak 
istemiyorum. Yalnız burada mutlak bir hüküm 
var: «Genel Kurula başkanlık etmek.» Halbuki 
Adliye Bakanı geldiği zaman, Adliye Bakanı 
Başkanlık yapacak. Bu, katî bir hüküm oluyor 
bana göre. «Adliye Bakanı olmadığı zaman» 
denilse daha iyi olmaz mı? Bir hüküm var; «Ba
kan gelinceye kadar Başkanlık etmesini» diye... 

BAŞKAN — Evet, soru soruluyor. Sayın Ko
misyon cevap verecek misiniz? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkanım, 
bir defa Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanının 
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görevlerini sayarken, Adalet Bakanının Başkan
lık etmediği halde, Başkanlık makamı münhal 
kalır denilmişti. Zaten istisnaî bir hükümdür 
Adalet Bakanının Yüksek Hâkimler Kuruluna 
Başkanlığı. Normal olarak, Yüksek Hâkimler 
Kurulu Başkanının görevleri içinde, «Hâkimler 
Kuruluna Başkanlık eder.» hususunu zikretmek 
lâzım, öbürü istisnaî... Zaten 4 ncü madde ge
tirmiş oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan'in sorusu şu: 
Evet Adliye Bakanı istisnaî olarak katılacaktır 
ama, katıldığı zaman, Adalet Bakanı Başkan 
olacağına göre, Kurul Başkanı o zaman Başkan 
değildir, anlamında. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — istisnaî 
değildir Adliye Bakanı. Aslidir. 

BAŞKAN — Her istediği zaman, istediği za
man... 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Arzu etti
ği zaman, her zaman Başkanlık eder. 

BAŞKAN — Maddede öyle geçti. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Yalmz, ba
na öyle geliyor. Burada «Genel Kurula Bafşkan-
lık etmek,» deniyor. E, Adliye Bakanı her iste
diği zaman Başkanlık eder. Burada bir çelişki 
var gibi geliyor bana. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkanım 
arzedeyim. 

Anayasamızda; «Adalet Bakanı gerekli gör
düğü takdirde» dediği için biz bunu istisnaî 
Başkan olıarak... 

BAŞKAN — Evet. Yani cevabınız; Adalet 
Bakanının katılmadığı toplantılarda Başkanlık 
eder. öyle mi Sayın Koraitan? «Adalet Bakanı 
toplantılara katılmadığı zamanlarda Başkanlık 
eder.» diyor. Adalet Bakanı katıldığında Baş
kan, Adalet Bakanıdır. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Bal
kan, zapta da böyle geçsin. 

BAŞKAN — işte zapta geçiriyoruz zaten. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Tedbirler 

Kanununda da böyle oldu, ihtilâf doğdu, benim 
dediğim haklı çıktı. Burda da ihtilâf doğabilir. 
Onun için zapta geçmesinde fayda vardır. 

BAŞKAN — Kâfi değil mi efendim bu zap
ta geçen husus? 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Evet. 
BAŞKAN — Tamam, peki efendim. 
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ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, zap
ta geçsin efendim. 

BAŞKAN — Geçti efendim. Bendeniz ifade 
ettim sizin beyanlarınızı. 

Başkaca 27 nci madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili var mı?. Yok. Maddeyi 
oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümler : 
Madde 28. — Yüksek Hâkimler Kurulu üç 

bölüme ayrılır; bölümler bir Başkan ile Yüksek 
Hâkimler Kurulunca üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ile seçilen ikişer üyeden meydana gte-
lir. 

Bölüm Başkanının engeli halinde kendisine o 
bölümün en yaşlı asıl üyesi vekillik eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci bölümün görevleri : 
Madde 29. — Birinci bölümün görevleri şun

lardır : 
1. Hâkimlik mesleğine kabul etmek, 
2. Hâkimlik mesleğine atamak, 
3. Nakletmek, 
4. Her türlü yükseltme ve birinci sınıfa 

ayırma işlerini yapmak, 
5. Kadro dağıtmak, 
6. Geçici yetki vermek, 
7. izin ve nöbete ait işleri düzenlemek, 
8. Emeklilik işlerini yapmak, 
9. Meslekten ayrılma işleri hakkında karar 

ve başka mesleğe geçme isteği üzerine muvafa
kat vermek, 

10. Yukardaki bentlerde vazıh işlemlere 
ilişkin diğer kararları vermek, 

11. Bir mahkemenin veya bir kadronun kal
dırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin 
değiştirilmesi hususlarının uygun olup olmadı
ğına karar vermek, 

12. Genel Kurul tarafından verilecek işleri 
görmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, bir 
matbaa hatası var, onun düzeltilmesini istirham 
ederim. 
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BAŞKAN — Virgülü mü kaldırıyoruz? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — 29 ncu maddenin 
bir ve ikinci bentlerinde «meslekine» şeklinde 
yazılmış, «mesleğine» olarak düzeltilmesini is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — «Hâkimlik mesleğine atamak.» 
Biz öyle okuduk efendim. Bizde değiştirilmiştir. 
sonra, sonda virgül vardır o da çıkarılmıştır 
bizde. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci bölümün görevleri : 
Madde 30. — ikinci bölümün görevleri şun

lardır : 
1. Hâkimler hakkındaki şikâyet ve ihbar

ları incelemek, 
2. Hâkimlerin görevlerinden dolayı veya 

görevleri sırasında işledikleri suçları ve sıfat ve 
görevleri icaplarına uymayan hal ve eylemleri 
hakkında soruşturma yapılmasına karar ver
mek, 

3. Hâkimler hakkında inceleme ve soruş
turma yapmak üzere müfettiş hâkim görevlen
dirilmesini istemek, müfettiş hâkim görevlendi
rilmesine lüzum görülmeyen hallerde ihbar ve 
şikâvetlerin incelenmesini sağlamak maksadıyle 
üst dereceli bir hâkim görevlendirmek, 

4. Yukardaki bentlerde yazılı işlemlere iliş
kin diğer kararları vermek, 

5. Genel Kurul tarafından verilecek diğer 
diğer işleri görmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler. . Kabul edilmiştir. 

üçüncü bölümün görevleri: 
Madde 31. — Üçüncü bölümün görevleri şun

lardır : 
1. işten el çektirmek, 
2. Hâkimler hakkında kovuşturma izni ver

mek, 
3. Disiplin cezası vermek, 
4. Bir hâkimin meslekten çıkarılmasına ve

ya meslekte kalmasının caiz olmadığına karar 
vermek, 

5. Yukardaki bentlerde yazılı işlemlere iliş
kin diğer kararları vermek, 

6. Genel Kurul tarafından verilecek diğer 
işleri görmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurul ve genel görevleri: 
Madde 32. — Genel Kurul; Başkan, Başkan 

yardımcısı, bölüm başkanları ve bölümlerin asıl 
üyelerinin katılması ile 11 üyeden meydana ge
lir. 

Kurulun genel görevleri şunlardır : 
1. Bölümlerin kararlarına karşı kanuna da

yanılarak yapılan itirazları inceleyip karara 
bağlamak, 

2. Başkanlıkla bölümler arasında veya'bö
lümlerin kendi aralarında çıkacak uyuşmazlık
ları çözmek, 

3. Yüksek Hâkimler Kuruluna ilişkin yö
netmelikleri yapmak ve gerektiğinde bunları de
ğiştirmek, 

4. Hâkimlerin atanması, bunlara yetki ve 
izin verilmesi gibi konuları, mesleğin icaplarına 
uygun ve ilgililerin haklarını koruyacak şekilde 
planlara bağlamak, 

5. Mesleğe kabul etmek, birinci sınıf hâkim
liğe ayırmak, yükseltmek ve bununla ilgili dü
şünce bildirmek, hâkimleri denetlemek gibi 
Yüksek Hâkimler Kurulunun görevlerine giren 
işlerde veya bu işler dolayısıyle hâkimlerin şa
hıslarını ilgilendiren konulardaki kanunların 
uygulanmasına yardımcı, kural niteliğinde ka
rarlar vermek, 

6. Yüksek Hâkimler Kurulunun görevine 
giren ve fakat bölümlerin görevleri arasında 
gösterilmeyen bir is hakkında hangi bölümün 
karar vereceğini veya Genel Kurul tarafından 
karar verilmek üzere hazırlık işlerini tamamla
yacağını tayin etmek, 

7. Bölümlerden birine gelen isler mutat ça
lışmalar ik karşılanamayacak kadar olursa, bu 
işlerden bir kısmını diğer bir bölüme vermek, 

8. Bu kanunda verilen diğer görevleri yap
mak, 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Sayın Alaca, buyu
run. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkan, burada bir imlâ hatası olacak, beşinci 
bentte. «Mesleke» demiş, «mesleğe» olacak. 
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BAŞKAN — Doğru mudur? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

PİK KOEALTAN (Sivas) — «Mesleğe» olacak. 
BAŞKAN — «Mesleke» dil kuralına uygun 

mudur efendim? (D. P. sıralarından «değildir» 
sesleri.) Öyle diyorlar. 

MEHMET ZEKİ ADIYAMAN — Dil kura
lına uygundur. 

BAŞKAN — Dil kuralına uygundur. Efen
dim, yazılış itibariyle «mesleke» yazılıyor da, 
konuşulurken «mesleğe» deniyor. Evet efendim. 

HiLMt İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
iki sesli harf arasında «k» harfleri «ğ» olarak 
okunur. Bu bakımdan «mesleğe» olması gerekir. 

BAŞKAN — Evet. Yani «mesleğe» olarak tas
hih mi edilmesi lâzım? Komisyon ne diyor efen
dim? Hükümet ne diyor? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) —- «Mesleğe» efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet teklifi ne demiş? 
Orada da mesleke mi demiş? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
PİK KORALTAN (Sivas) — Aslında matbaa 
hatası var. 

BAŞKAN — Hükümet metninde «mesleğe» 
demiş. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — «Meslek'e» 
şeklinde olması lâzım. Bunun Türkçesi «meslek», 
mesleğe değil, o konuşma dili. «Meslek'e» olması 
lâzım aslında. 

BAŞKAN — Tamam. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Bundan 
evvelki metinde «mesleğe» şeklinde geçmiş, ona 
uyması bakımından bu da «mesleğe» olacak 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet metninde de «mesle
ğe» dir. Talbı haJbası var efendim, «mesleğe» 
şeklindedir. Maddeyi o sekli ile oylarınıza arz 
edeceğim «Meslek'e» değil, «mesleğe». 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın mil
letvekili?. Yok. Maddeyi oylarınıza izah ettiğim 
şekli ile arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun özel görevleri: 
Madde 33. — Genel Kurulun özel görevleri, 

aşağıda yazılı konularda bölümlerin verdikleri 
kararları, dayanakları ve gerekçeleri ile birlik
te inceleyerek onamak yahut kısmen veya tama

men değiştirerek yeni bir karar vermek veya 
belli yönlerden işlemin tamamlanması veya in
celemenin genişletilmesi için ilgili bölüme geri 
çevirmek • 

1. Hâkimlik mesleğine kabul etmek, 
2. Hâkimlik mesleğinle atamak, 
3. Nakletmek, 
4. Birinci sınıf hâkimliğe ayırmak, 
5. Bir hâkimin meslekten çıkarılmasına ve

ya meslekte kalmasının caiz olmadığına karar 
vermek, 

6. Adalet Bakanının veya ilgili hâkimin bir 
defa daha incelenmesini talebettiği disiplin ceza
larını inceleyip karar vermek, 

7. Bir mahkeme,veya bir kadroyu kaldır
mak veya bir mahkemenin yargı çevresini değiş
tirmek, 

8. Hâkimler hakkında kovuşturma izni ver.-
mek. # 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Burada g&çon. iki «mesleke» tabiri tabı ha
tası olduğu için «mesleğe» şeklinde düzeltilmek 
suretiyle oylarınıza arz edilecektir. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul edil
miştir. 

İşlerin yönetimi ve gizliliği ; 
Madde 35. — Genel Kurulun işlerini Yüksek 

Hâkimler Kurulu Başkanı, bölümlerin işlerini 
kendi başkanları yönetir. Bölümlerin vereceği 
kararlara karşı hazırlık olmak üzere üyeler ara
sında iş bölümü yapılır. 

Gerek Başkanlıkta, gerek bölümlerde hazır
lık çalışmalarına yardımcı olarak yeter sayıda 
tetkik hâkimi ve başkanlık emrinde bir genel 
sekreter ile bir kalem, bölümlerin her biri em
rinde de birer kalem bulunur. Kalemlerde yek
ten kadar memur ve hizmetli çalışır. 

Genel Kurulda ve bölümlerde yapılan işlem
ler ve bunlarla ilgili görüşmeler ve yazılar giz
lidir. 

Kurul adına beyanda bulunmak yetkisi, Yük
sek Hâkimler Kurulu Başkanı ile onun uygun 
göreceği bölüm başkanlarından birine veya ge
nel sekretere aittir. 

Evrak örneklerinin verilmesi, ilgisine göre 
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanının veya bö-

| lüm başkanlarının iznine bağlıdır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Yargıtay üyeliğine seçme usulü : 
Madde 38. — Yargıtay üyeliği açıldığında 

yeni üye birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cum
huriyet Savcıları ile bu mesleklerden sayılanlar 
arasında Yüksek Hâkimler Genel Kurulunca 
aşağıdaki maddeler hükümlerine göre seçilir. 

Bir veya birbirini izleyen seçmenler de hâ
kimlik mesleğinden seçilecek her üç üyeye karşı 
bir üyenin de savcılarla bu mesleklerden sayı
lanlar arasından seçilmesi zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?.. 

MUSTAFA KÜBİLAY İMER (Konya) — 
Sayın Başkan, burada bir maddî hata var «seç
menlerde» denmiş, «seçmelerde» olacak her hal
de. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
PİK KORALTAN (Sivas) — Evet Sayın Baş
kan, maddî hatadır. 

BAŞKAN — Komisyonun esas metninde de 
«seçmenlerde» denmiş. Sayın Koraltan, lütfen 
bir tadil teklifi veriniz. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili iki takrir var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 38 nci maddesinin son fıkrasının 

tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Sivas 

Ahmet Durakoğlu 

Sayın Başkanlığa 
38 nci maddenin ikinci fıkrasındaki «seç

menlerde» kelimesinin «seçimlerde» olarak ta
dilini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Sivas 

Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre mua
meleye koyuyorum. 

Sayın Durakoğlu, maddedeki son bendin çı^ 
karılmasını talebetmektedir. 

Komisyon katılıyor mu?. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI VEKİLİ VE DEVLET 

BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takririn dikkate alınıp alınma

ması hususunu oylarınıza arz 'ediyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Şimdi diğer takriri oylarınıza arz ediyorum. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 

Başkan, daha f-vvel 38 nci madde için söz iste
miştim, el kaldırdım. 

BAŞKAN — Efendim, ben takrirleri oyla
maya geçtim. Söz istediniz, ama ben zannettim 
ki, takrir üzerinde istiyorsunuz. Ben takrirleri 
okutuyorum. O arada takrir yazılıyordu, bir 
hayli bekledim. O zaman lütfetseydiniz arzunu
zu derhal yerine getirirdim. Yani takrir yazıl
sın diye beş dakika bekledik Şimdi de oylama
ya geçtik, müsaade edin usulü bozmayalım. 

Komisyonun önergesini tekrar okutuyorum. 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü Sivas Milletve

kili Tevfik Koraltan'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ADALET BAKANI VEKİLİ VE DEVLET 
BAKANI ORHAN ÖZTRAK — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun teklifidir, Hükü
met katılıyor. Dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon tarafından verildiği cihetle öner
ge filhal kabulü de mutazammındır. 

Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir 

Komisyon kurulması : 
Madde 39. — Yargıtay üyeliği seçiminin ha

zırlık işlemlerini yürütmek üzere 5 kişilik bir 
komisyon kurulur. 

Komisyona bölüm başkanlarından biri baş
kanlık eder. Ayrıca her bölümden birer asıl üve 
ile kurulun bir yedek üyesi de komisyona katı
lır. Gerektiğinde kurulun üye noksanını tamam
lamak üzere her bölümden birer de yedek üye 
tespit edilir. 

Başkan ve asıl üyelerle yedek üyeler Genel 
Kurulda ad çekilerek belli edilir. 

Başkanın engeli halinde asıl üyelerden en 
yaşlısı komisyona başkanlık eder. Asıl üyelerin 
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engeli halinde noksan, yedek üyelerden tamam
lanır. 

Adı çekilen başkan asıl ve yedek üyeler gö
rev sürelerince komisyona katılırlar. 

BAŞKAN — -Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Liste düzenlenmesi: 
Madde 40. — Yukardaki madde gereğince 

kurulan komisyon, Yüksek Hâkimler Kurulu il
gili bölümünden ve Adalet Bakanlığından birin
ci sınıfa ayrılmış olan hâkim, Cumhuriyet sav
cısı ve bu sınıflardan sayılanların, adını, soyadı
nı, doğum tarihini, görevini ve görev yerini gös
teren listeleri talebeder. Bunları soyadı alfabe 
sırasına göre düzenleyerek seçim gününden en 
az bir hafta önce kurul asıl ve yedek üyelerine 
dağıtır. 

Bu listelerde yazılı bulunanların sicil ve gizli 
sicilleri de, kurul asıl ve yedek üyelerinin ince
lemek üzere talebetmelerinde kendilerine veri
lecek şekilde komisyon nezdinde hazır bulundu
rulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylama usulü : 
Madde 41. — Yargıtay üyesi 40 ncı maddeye 

göre düzenlenen listede adları yazılı olanlar ara
sından Genel Kurulca üye tamsayısının salt ço
ğunluğu ve gizli oyla seçilir. 

Oylarda eşitlik halinde ad çekme yoluna gi
dilir. 

Birden ziyade üye seçilmesi gereken haller
de her üye seçimi için ayrı oylama yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen saym milletvekili?.. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın 
Başkan.. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan, buyurun. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Saym 

Başkan, söz istemiyorum, bir noktada tatmin 
olmadım, onu yerimden arz etmek istiyorum. 

Şimdi, Hükümetin getirdiği metinde yalnız 
«Yargıtay üyeleri arasından deniyordu, sonra
dan Yüksek Hâkimler Kurulu asıl ve yedek 
üyesi de katıldı. Burada «Yargıtay üyesi» de
niyor, acaba bir yanlışlık olmuyor mu? 

BAŞKAN — Bu Yargıtay üyesi aday, ama.. 
Yani, Yargıtay üyesi aday listesi oluyor, öyle 
olmuyor mu, Sayın Komisyon? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Evet. 

BAŞKAN — öyle oluyorlar. Bu aday liste
sinin tanziminde savcılar nazarı itibara alınır, 
bir evvelki maddede. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kan, arkadaşımızın takıldığı noktayı vuzuha 
kavuşturmak için buraya bir noktalı virgül koy
mak lâzımgeliyor. Yani, «Yargıtay üyesi» tâ
birinden sonra bir noktalı virgül koyarsak me
sele hallolur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, 40 ncı 
maddeye atıf yapan «Yargıtay üyesi» deyimi
nin savcılar ve bizatihi hâkimlik mesleğinden 
gelsnleri birbirinden ayırma maksadına matuf 
olduğunu belirtmek için bir noktalı virgül kon
masının uygun olacağını beyan buyuruyorlar. 

Noktalı virgül konması hususunu evvelâ oy
larınıza arz edeceğim. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Müfettiş Hâkimler Kurulu ve müfettiş hâkim
ler : 

Madde 42. — Hâkimlerin denetimi, hakların
da inceleme ve soruşturma yapılması Yüksek 
Hâkimler Kuruluna bağlı müfettiş hâkimler 
eliyle yapılır. 

Bu maksatla Yüksek Hâkimler Kurulu nez
dinde müfettiş hâkimler kurulu bulunur. Müfet
tiş hâkimler kurulu sürekli olarak atanmış bir 
müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanı ile yeteri ka
dar müfettiş hâkim ve yeteri kadar memur ve 
hizmetlisi bulunan bir kalemden meydana gelir. 

Müfettiş hâkimliğe atanacakların hâkimlik 
ve savcılık mesleğinin 6 ncı derecesini iktisa-
betmiş olmaları şarttır. 

Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanı ile mü
fettiş hâkimler, hâkim ve Cumhuriyet savcı
ları ile bu meslekten sayılanlar arasından birin
ci bölümün teklifi üzerine Yüksek Hâkimler 
Kurulunca atanır. 

Savcıların veya bu mesleklerden sayılanların 
müfettiş hâkimliğe atanmasında kendilerinin is-

— 480 — 



ÎVL Meclisi B : 85 

tekleri, Adalet Bakanının muvafakatinin alın
ması; müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanının bi
rinci dereceden kadro ve maaşa müstehak bulu
nan hâkim ve savcılarla bu meslekten sayılan
lardan atanması zorunludur. 

Müfettiş hâkimliğe atananların bu hizmet
lerde geçirecekleri süreler hâkimlik mesleğinde 
geçmiş sayılır. Ve her türlü özlük işleri ile 
haklarında Hâkimler Kanununun uygulanması
na devam olunur. 

Müfettiş hâkimliğe atananlar hâkimlik, sav
cılık veya bu meslekten sayılan görevlerde ik-
tisabettikleri kadro ve maaşları ile kurul nez-
dinde göreve başlarlar ve Hâkimler Kanunu hü
kümleri dairesinde kadro iktisabına ve yüksel
meye devam ederler. Bunların hâkimlik veya 
savcılık mesleğine atanmalarında iktisabettik-
leri hakları saklıdır. 

Müfettiş hâkimler bu görevleri süresince 
Harcırah Kanununun müfettişlere uygulanan 
hükümleri dairesinde yolluk ve gündelik alırlar. 

Müfettiş hâkimlerin 43 ncü madde gereğince 
inceleme ve soruşturma işlerinde görevlendiril
meleri, ikinci bölümün teklifi üzerine Yüksek 
Hâkimler Kurulu Başkanınca, müfettiş Hâkim
ler Kurulu Başkanından istenir. Denetim gö
revini vermek ve düzenlemek yetkisi Yüksek 
Hâkimler Genel Kurulunun onayı alınmak şar-
tıyle, müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanına ait
tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sayın Birler 
buyurunuz efendim. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

42 nci madde ile ilgili olarak iki husus üze
rinde duracağım. Birisi şeklî bir konu: Biraz ev
vel Yüce Heyetiniz virgül, noktalı virgül üze
rinde hassasiyetle durdu, İd manayı değiştiren 
bir durumu vardı. Bu 42 nci maddenin met
ninde de «Müfettiş Hâkimler Kurulu» deyimi 
sık sık geçiyor. Madde zaten bu yeni kuruluşla 
ilgili. Müfettiş Hâkimler Kurulu bir has isim
dir ve bütün kelimelerinin baş harflerinin büyük 
harfle olması gerekir. Madde metninde «Mü
fettiş Hâkimler Kurulu, Müfettiş Hâkimler Ku
rulu Başkanı» deyimlerinde «Hâkimler, Kurul 
ve Başkan» kelimeleri büyük harfle başladığı 
halde, «Müfettiş» kelimesine küçük harfle baş
lanılmış bulunmaktadır. Bu, Kurulun ismini de
ğiştirici bir anlam ortaya çıkarmaktadır. Sayın 
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Komisyondan rica ediyorum, «Müfettiş Hâkim
ler Kurulu» veya «Müfettiş Hâkimler Kurulu 
Başkanı» şeklinde ibare olarak geçtiği yerlerde 
bu «m» harflerini büyük harf olarak düzeltsin
ler. 

İkinci husus; bu madde, Müfettiş Hâkimler 
Kurulunun kuruluşu, müfettişlerin atanışı, öz
lük işleri ve saireyi düzenliyor. Bu hususlarla 
hiç ilgisi olmayan, tasarının 58 nci maddesinin 
sonuna bir fıkra eklenmiş, fıkrayı aynen okuyo
rum : «Müfettiş hâkimlerin yükselme devresin
de düzenlenecek raporlarını, Müfettiş Hâkimler 
Kurulu Başkanı tanzim eder.» Burada da yine 
«Müfettiş» kelimesi küçük harfle başlatılmıştır. 
58 nci madde Genel Sekreter ve tetkik hâkimle
rinin atanması ile ilgili, müfettiş hâkimlerle 
birgüna ilgisi olmayan bir maddedir. Komisyon
dan istirhamım, bir de önerge takdim ediyorum: 
Bu 58 nci maddedeki son fıkranın madde met
ninden çıkarılması ve bu fıkranın 42 nci madde
ye son fıkra olarak eklenmesidir. Yine, metne 
vuzuh vermek için 58 nci maddenin son fıkra
sındaki «Müfettiş hâkimlerin yükselme devresin
de düzenlenecek raporlarını, Müfettiş Hâkimler 
Kurulu Başkanı tanzim eder.» şeklinde ifade 
edilen fıkranın, «Müfettiş Hâkimler Kurulu Baş
kanı, her yükselme devresi için müfettiş hâkim
ler hakkındaki düşüncelerini özel bir fişle Bi
rinci Bölüme bildirir.» şeklinde bir fıkra olarak 
42 nci maddenin sonuna eklenmesini arz ve tek
lif ediyorum, ikinci önerim de, 58 nci maddenin 
son fıkrasının madde metninden çıkartümasıdır. 
Bunun da 58 nci maddenin görüşülmesi sırasında 
nazara alınması ricasıyle her iki önergemi tak
dim ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın işgüzar, buyurunuz efen
dim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Müfettiş Hâkimler Kurulu ve müfettiş hâ
kimlerle ilgili ve tamamen yeni bir müessese ola
rak bu kanunla getirilen konu üzerinde ben de 
kısaca konuşmak istiyorum. 

Hepinizin bildiğiniz gibi, 19C4 Anayasasının 
meriyete giriş tarihinden sonra, yargı organla
rının denetimi işi tamamen kendisine bırakılmış; 
kendi kendisini denetlemesi için Yüksek Hâkim
ler Kurulunun teşkilinin ortaya atılması üzerine 
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bu iş daha önceki şekilden başka bir şekle yö
neltilmiştir. Tatbikatta bunun çalışmadığı, bir 
üst mahkeme tarafından, hâkim tarafından bu 
işin yürütülmesindeki sakıncalar dikkate alın
mak suretiyle, nihayet iadalette kontrolü sağla
yan, murakabeyi, devamlı şekilde elde tutan bir 
Müfettiş Hâkimler Kurulu ve müfettiş hâkimler 
sınıfı bu kanunun 42 nci maddesiyle ihdas edil
mek istenmektedir. Esasında bu madde yerinde 
bir maddedir ve hiçbir şeyin kontrolsüz, muraka
besin olmadığı da ortadadır. Hâkimlerin vermiş 
oldukları kararların incelenme yeri Yüksek 
Yargıtay müessesesidir ve onların vermiş olduk
ları kararların tasdiki ya da nakzedilmesi, onla
rın yükselmelerine vesile olmaktaydı; fakat bu
nun dışındaki tutum ve davranışları, duruşma 
safahatında yapmış oldukları kişisel hataları mu
rakabe edilemez durumdaydı. Şimdi, bu sakın
caları dikkate almak suretiyle 42 nci madde, 
hâkimlerin, bütün denetimini, haklarında incele
me ve soruşturma yapılmasını gerçekleştirmek 
üzere Yüksek Mahkemeye bağlı olmak üzere bir 
«Müfettiş Hâkimler Kurulu» teşkilini ortaya 
getirmektedir. 

Bu Müfettiş Hâkimler Kurulu, çalışmalarını 
burada tadadedilen şekilde yapacak. Yalnız, 
müfettiş hâkimliğe atanacakların, «Hâkimlik ve 
savcılık mesleğinden ve 6 nci dereceyi iktisabet-
miş olanlar arasından alınacağı» ileri sürülmek
tedir. Hepinizin bildiğiniz gibi, 2556 sayılı Hâ
kimler Kanununun 17 nci maddesinin - değişik
lik olmadıysa - 1 numaralı cetvelinde, «hâkimle
rin dereceleri» bir tadada tabi tutulmuş ve ora
da 10 ncu dereceden 1 nci dereceye kadar olan 
hâkimlerin sıfatları gösterilmiştir. Bunun ne
den «6 nci dereceyi iktisabedenler arasından» 
olacağını, 7 ya da 8 nci dereceden başlamaması 
sebebini burada izah etmeye imkân yoktur. Çün
kü, 1 numaralı cetvelde, 7 nci dereceyi iktisabet-
miş olan ile, 6 nci dereceyi iktisabetmiş olan 
hâkim arasında seneler dışında bir fark yoktur. 
Bunları, bu 1 numaralı cetvel 3 ncü sınıf hâkim 
olarak göstermiş; «îcra yardımcı hâkimliği,' sor
gu hâkimliği, sulh hâkimliği, mahkeme üyeliği, 
icra hâkimliği, hâkimlik sınıflan» diye göster
miştir. Altıncı derecede de icra yardımcı hâkim
liği yine aynı şekilde alınmış; sorgu hâkimliği, 
sulh hâkimliği, mahkeme üyeliği, icra hâkimliği, 
hakimli!:, mahkeme reisliği gibi bir değişiklikle 

6 nci dereceyi tadadetmiştir. Esasında müfet
tişlik, savcılık ve hâkimlik sınıfından muayyen 
dereceyi iktisabetmiş olan hukukçu üyelerden 
biri olmak şartiyle mümkün olduğuna göre, bu
nun seçim yoluyle değil, bir sınav yoluyle tespit 
edilmesi hakkaniyete daha uygun olurdu. Kaldı 
ki, adıgeçen Kurula atanacak olan savcıların, 
hâkimlerin durumları itibariyle bilhassa Adalet 
Bakanlığının muvafakatinin alınması keyfiyeti
nin getirilmiş olması da ayrı bir sakınca doğur
maktadır. Müfettiş Hâkimler Kurulu Başkanlığı 
için yapılacak seçimin yine 1 nci dereceyi ikti
sabetmiş olanlar arasında yapılacağı ortaya atıl
mıştır. Biz bu müesseseyi yerinde görmekle be
raber, bu müessesenin daha iyi bir şekilde çalış
ması, daha faydalı olması, vazifelerini daha iyi 
bir şekilde görebilmesi yönünden, elastikiyet ka
zandırmak bakımından 6 nci derece değil de, 
hiç değilse yıllarını buraya verecek olan hâkim 
ve savcıların 7 nci dereceden itibaren alınması 
keyfiyetini ele alırsak çok daha isabetli hare
ket etmiş oluruz. Çünkü bunlar, ister şikâyet 
konusu olsun, ister soruşturma inceleme konusu 
olsun, isterse çeşitli hâdiselere el koymak için 
olsun, memleketimizin çeşitli bölgelerine gitmek 
zorunda bulunmaktadırlar. Memleketimizin coğ
rafî durumu ortadadır; Şark'a gitmek mecbu
riyetindedir. Yolsuz olan yerlerimiz çok olduğu 
gibi, kazalarımızın, nahiyelerimizin içinde bu
lundukları mahrumiyet de bellidir. Bu yönden, 
gerek gençleştirmek halamından, gerekse mü
fettişlik müessesesinde tecrübe kazanması bakı
mından bunların 6 nci derece değil de, 7 nci de
receyi iktisabetmiş olanlar arasından seçim yo
luyle değil, sınava tabi tutulmak suretiyle sicil
leri müsait olanlarının atanmaları yerinde ola
cakta. Çünkü, müfettişlik müesssesi devamlıdır. 
Bütün müesseselerde böyledir; adalet mekaniz
ması içindeki değil, diğer Devlet dairelerindeki 
müfettişler, statüsü itibariyle sınava tabi tutul
mak suretiyle alınan ve mahkeme kararı olma
dan azledilemeyen bir müessesenin mensupları 
oldukları cihetle, adalet müessesesi gibi temelin
de adalet olan ve gittiği yerde yargı organları
nı temsil eden hâkimleri denetleyecek, onların 
yaptıklarını inceleyecek ve rapora bağlayacak 
kişilerin de böyle âdil bir yolla seçilmeleri çok 
daha yerinde olur. 

Bütün özlük işlerinin Hâkimler Kanunu hü
kümlerine bağlanmış olması bir teminattır, ye-
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rindedir. Harcırahların da, demin arz ettiğini 
diğer müessese müfettişlerinin tabi oldukları 
Harcırah Kanununa bağlanmış olması keyiiyeti 
yerindedir. Çünkü, değerli arkadaş '.arımızın bil
dikleri gibi bugün hâkimlerimizin çoğu kaşifle
re gidememektedir. O bakımdan, hâkimlerin de 
harcırahlarını değiştirmek mecburiyetindeyiz. 
Müfettişlerin harcırahlarını Harcirah Kanununa 
tabi olmak suretiyle almaları yerindedir. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılarımı su
narım. 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

42 nci maddenin altıncı fıkrası şu şekilde ted
vin edilmiştir : «Müfettiş hâkimliğe atananla
rın bu hizmetlerde geçirecekleri süreler hâkim
lik meslekinde geçmiş sayılır. Ve hsr türlü öz
lük işleri ile haklarında Hâkimler Kanununun 
uygulanmasına devam olunur.» 

Burada bir mana düşüklüğü vardır; «Ve her 
türlü özlük işleri hakkında Hâkimler Kanunu
nun uygulanmasına devam olunur.» demek lâ
zımdır. Çünkü, «Ve her türlü özlük işleri ile, 
haklarında Hâkimler Kanunu...» yani «özlük iş
leri ile, haklarında Hâkimler Kanunu..» zaten 
Hâkimler Kanunu özlük işleriyle ilgilidir. Bura
daki cümlenin teşekkül tarzı yanlıştır. Bence bu 
cümlenin «Ve her türlü özlük işleri hakkında 
Hâkimler Kanununun uygulanmasına devam 
olunur.» şeklinde olması daha doğru olacaktır. 

Komisyon, bu husustaki görüşlerini açıklar
sa memnun oluruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurunuz efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım : 

Adalet cihazının iyi işlemesi, halkımıza fay
dalı olması ve 10 yıldır yapılmış olan tatbikatın 
en büyük mahzurunu gidermek için getirilmiş 
olan 42 nci madde çok yerinde bir maddedir. 
Madde tümü ile çok güzel tedvin edilmiştir. 

Müfettiş Hâkimler Kurulu ve müfettiş hâ
kimler, hâkimlerin denetimi, haklarında incele
me ve soruşturma yapılmasını ifa edecektir. 
Yoksa - benden önce konuşan sayın arkadaşı
mın dediği gibi - her türlü özlük işleriyle meş
gul olacak kimseler müfettiş hâkimler değil, 
Yüksek Hâkimler Kurulunun diğer daireleridir. 

Bu Müfettiş Hâkimler Kurulu, hassaten, hâkim
lerin denetimi, haklarında inceleme ve soruştur
ma işleriyle görevli olacak bir kuruldur. Bu 
balamdan, maddenin şu haliyle kalmasında 
büyük yarar vardır. 

Burada takıldığım bir husus var. Onu Sayın 
Komisyon Başkanı cevaplandırırsa memnun ola
cağım. O da; «Müfettiş hâkimliğe atanacakla
rın, hâkimlik ve savcılık meslekinün 6 nci dere
cesini iktisabetmiş olmaları şarttır», diye bir 
hükmün bulunmasıdır. Burada, «6 nci derece» 
den evvel, «en a,z 6 nci derece», diye «en az» 
kelimesini koyuverirsek, bu iş kesinleşmiş olur. 
Buraya «En az» kelimesinin konulmasını fay
dalı buluyorum. 

Maruzatım bu kadardır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kubilây İmer, buyuru
nuz. 

MUSTAFA KUBlLAY İMER (Konya) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Ben, kanunun tümü hakkında görüşlerimizi 
açıklarken, karşısında olduğumuz hususları be
lirtmiştim. Buradaki maddenin metni üzerinde 
getirilen hükümler bakımından diyeceğimiz yok
tur. Yalnız burada bir hata yapılmış durumda
dır. 

6 nci fıkrada, Hükümetin getirmiş olduğu 
tasarı metninin değişik bir şekle - teknik bir 
yönden - girdiğini görüyoruz: «Müfettiş hâkim
liğe atanacakların, bu hizmetlerinde geçirecek
leri süreler, hâkimlik mesleğinde geçmiş sayılır 
ve her türlü özlük işleriyle haklarında Hâkim
ler Kanununun uygulanmasına devam olunur.» 
şeldinde Hükümet tasarısındaki metin, Komis
yon metninde bir hata olarak, «Müfettiş hâ
kimliğe atananların bu hizmetlerde geçirecekle
ri süreler, hâkimlik mesleğinde geçmiş sayılır.» 
nokta koyulmuş ve ondan sonra «... Ve her 
türlü özlük işleriyle haklarında Hâkimler Kanu
nunun uygulanmasına devam olunur» şeklinde 
ikinci bir cümle tertibedilmiştir. Buradaki nok
tanın bulunmaması ve «Ve» nin de büyük harfle 
başlamaması iktiza etmektedir. Hükümet met
ninde de bu şekildedir. Bu bakımdan bu husu
sun düzeltilmesini istirham edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, bu
yurunuz. 

BAHA MÜDTRRtSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; müfettişlik yap-
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mış bir arkadaşınız olduğum için şahsî kanaati
mi ifade ediyorum adalet cihazı, her şeyde oldu
ğu gibi, hatta daha fazla denetlenmesi gereken, 
lüzumlu bir cihazdır. Tasarının 42 nci maddesi 
ile bu husus getirilmiş bulunmaktadır. Daha ev
vel muhtelif vesilelerle adalet cihazından şikâ
yetlerin çoğu, maalesef denetleme cihazının, ya
ni müfettişliğin kaldırılmış olmasından ileri gel
mekteydi. 

Muhterem arkadaşlar; her insan hata edebi
lir. Şahsan ben ve halkımız, adalet cihazına ve 
hâkimlere karşı fevkalâde riayetkar ve hürmet
kar insanlarız. Ama adalet cihazından gelen 
haksızlıklar görüldüğü zaman, halkın reaksiyo
nu da fevkalâde önemli olmaktadır. Bu bakım
dan; bir hekim, ilim yapan bir hekim, bir mü
fettiş tarafından veya müfettişlik cihazı tara
fından nasıl denetleniyor ise (ki, o da bir sağ
lık problemidir. Hayatla uğraşan bir ilimdir) 
burada da adalet cihazının elbette bir müfet
tişler kurulu tarafından denetlenmesi yerinde
dir. Bunun ıstırabını Türk halkı, bizler seneler
ce çekmiş durumdayız. 

Muhterem arkadaşlar, hiç kimse, bu meyan-
da hâkimler - şahsî kanaatim olarak arz ede
yim - lâyüsel değildir. Ama, bu denetim olma
yışı nedeniyle adalet cihazında - esefle arz ede
yim - hâkimler nezdinde büyük aksaklıklar doğ
duğu ve bir hâkimin yaptığı bir hatayı onun bir 
arkadaşı denetlemek suretiyle şu veya bu şe
kilde hissi ve kayırma şeklinde bazı işlemlerin 
meydana çıktığı da bir hakikattir. 

Bu bakımdan (yine şahsî kanaatimdir.) her 
ne surette söylenirse söylensin, bir hukukçu ol
mamakla beraber, teftiş heyetinde vazife yap
mış bir kimse olarak ve nihayet insanın her 
türlü problemleriyle senelerden beri meşgul 
olan ve bilen bir parlamanter olarak ifade edi
yorum : Her insanın, bu meyanda hâkimlerin 
de müstakil bir denetim kurulu tarafından de
netlenmesine lüzum vardır. Meclisin ve Hükü
metin çalışmaları nasıl denetleniyorsa; elbette ki 
bir insan olarak, içimizden yetişen insanlar ola
rak, hâkimlerin de denetlenmesi ve bilhassa 
müstakil bir müfettişlik müessesesi tarafından 
denetlenmesi çok yerindedir ve adaletin tecel
lisi için fevkalâde yardımcı olacağı kanaatinde
yim. 

Yine şahsî fikrim ve kanaatim olarak ifade 
edeyim : Bu madde iyi tedvin edilmiş ve iyi ya-
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zılmıştır. Bunun bu şekilde kabul edilmesini 
saygı ile arz eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Abbas, buyurunuz. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Bendeniz de 42 nci maddenin, müfettişlerin 

Yüksek Hâkimler Kurulunca atanması yerine, 
üçüncü paragrafta koymuş olduğu, 6 nci dere
ceden itibaren her çeşit hâkim ve savcılar içeri
sinden imtihan yapılarak, müfettişliğe alınması, 
kanaatindeyim. Çünkü, bugün müfettişlik mü
essesesi, her teşekkülde en önemli bir müessese
dir. Meslek arkadaşlarını teftiş edecek kimsele
rin, elbette bilgi ve liyakatleri ancak imtihanla 
tebeyyün eder. Yoksa, bu iş Yüksek Hâkimler 
Kuruluna bırakılırsa, seçilemeyen hâkimlerin; 
«Acaba seçilenler, Yüksek Hâkimler Kurulunun 
yakını mıdır?» gibi akıllarına birtakım sorular 
gelir. Yani müfettişlik müessesesine gölge dü
şürmemek için, bu müesseseye gelecek kimseleri 
imtihanla seçmek suretiyle; kazananın, hak ede
nin, bu işe lâyık olanın, hiçbir kimsenin tesiri 
altında kalmadan, bu işin ehli olanların gelmesi 
temin edilmiş olur. 

Bu bakımdan ben, dördüncü paragrafın, 
«Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından atanır» 
yerine; «Konulan şartları havi hâkim ve savcı
lardan imtihanla müfettişliğe atanır.» kaydının 
konulmasını arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö

rüşmek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Sayın Komisyon Başkanı Tekinel, buyuru

nuz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Yerimden 
ifade etmeme müsaade buyurur musunuz, Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Hayhay efendim, buyurunuz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Efendim, 
arkadaşlarımın tenkitlerine teşekkür ederim. 

Bu yanlışlıkların bir kısmı matbaa hatasıdır. 
Bu itibarla düzeltmek mecburiyeti vardır. «Mü
fettiş Hâkimler Kurulu» bir özel isim olduğu 
için, bu ibarede yer alan her üç kelimenin bü
yük harflerle başlaması lâzımdır. Bunun için 
de bir takrir takdim ettik. 

Yalnız,, «Kurul» kelimesini ihtiva etmeyen 
«müfettiş hâkimler» deyiminin büyük harflarle 
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yazılmasına lüzum yoktur. Bu konudaki görüşe 
iştirak etmiyoruz. 

İkincisi; tasarının 42 nci maddesinin altıncı 
fıkrasında, bir cümle düşüklüğü vardır. Buna 
dair bir takrir takdim etmekle onu da vazıh hale 
getirmiş oluyoruz. Bu takrirde, «sayılır» keli
mesinden sonra noktalı virgül, ondan sonra kü
çük harflerle «ve her türlü özlük işleri dâhil ol
mak üzere, haklarında Hâkimler Kanununun 
uygulanmasına devam olunur.» şeklinde bir dü
zeltme yapmış oluyoruz. 

Sayın Tosyalı arkadaşımızın da sormuş ol
duğu bir sual /ardır. 

42 nci maddenin ikinci bendinde yer alan : 
«Müfettiş hâkimliğe atanacakların, hâkimlik ve 
savcılık mesleğinin 6 ncı derecesini iktisabet-
miş olmaları şarttır.» deyimi içerisinde; 6 ncı 
derecede olan arkadaşların da bu göreve tayin 
edilecekleri mânası açıkça vardır; endişe buyur-
masınlar, 

Maruzatımız bu kadardır efendim. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili 5 takrir var
dır : 2 tanesi Komisyon Başkanı, diğer 3 tanesi 
ise sayın milletvekilleri tarafından verilmiş bu
lunmaktadır. Evvelâ, sayın milletvekilleri tara
fından verilmiş bulunan önergeleri okutup, mu
ameleye koyduktan sonra, Komisyon tarafından 
verilen önergeleri okutup, muameleye koyaca
ğım. 

Sayın Başkanlığa 

508 S. Sayılı tasarının 42 nci maddesine son 
fıkra olarak, aşağıdaki metnin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Tokat 
ismail Hakkı Birler 

Madde 42. — Son fıkra : «Müfettiş Hâkim
ler Kurulu Başkanı, her yükselme devresi için, 
müfettiş hâkimler hakkındaki düşüncelerini özel 
bir fişle birinci bölüme bildirir.» 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEJ, (istanbul) — Müsaade 
buyurursanız, arz edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız bütün 
takrirleri okutayım, ondan sonra. Hepsini ayrı 
ayrı muameleye koyacağım. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Hâkimler Kurulu kanun tasarısının 

42 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve talebederiz. 

Sinop Ankara 
Hilmi işgüzar Suna Tural 

Madde 42. — Fıkra 3. Müfettiş hâkimliğe 
atanacakların hâkimlik ve savcılık mesleğinin 
7 nci derecesini iktisabetmiş olmaları şarttır. 

Sayın Başkanlığa 

42 nci maddenin 4 ncü paragrafının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Madde 42. — 4 ncü paragraf : Müfetis hâ
kimler Kurulu Başkanı ile müfettiş hâkimler, 
hâkim ve C. Savcıları ile bu meslekten sayılan
lar arasından sınavla alınırlar. 

Başkanlığa 

42 nci maddenin 2 nci fıkra birinci ve ikinci 
satırları ile, 5 :ıci fıkrasının ikinci ve son fıkra
sının son satırında yazılı Müfettiş Hâkimler Ku
rulu ibarelerinde yer alan kelimelerin büyük 
harflerle yazılması lâzımgelmektedir. 

Tashihi ve o şekilde oya sunulması arz ve 
teklif olunur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
istanbul 

ismail Hakkı Tekinel 

Başkanlığa 

Tasarının 42 nci maddesinin 6 ncı fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

ismail Hakkı Tekinel 

Müfettiş hâkimliğe atananların bu hizmet
lerde geçirecekleri süreler hâkimlik mesleğinde 
geçmiş sayılır; ve her türlü özlük isleri dahil 
olmak üzere haklarında Hâkimler Kanununun 
uygulanmasına devam olunur. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülen kanun tasarısının 42 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrasındaki altıncı derecenin, seki-
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zinci derece olarak tadilini.arz ve teklif ederiz. | 
Saygılarımızla. 

Sinop Nevşehir 
Mustafa Kaptan Hüsametin Başer I 

Maraş 
Zekeriya Kürşjad 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Baş
kan, takririmi izah için söz rica edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, sırası gelirse tabiî 
hakkınıs. 

Şimdi takrirleri tekrar okutup komisyondan 
soracağım. Evvelâ Sayın Birler'in takririni tek- j 
rar okutup komisyondan soracağım. 

(Tokat Milletvekili İsmail Hakkı Birler'in 
takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kan, bu metin tasarının 58 nci maddesinin son 
fıkrasından alınmış ve 58 nci maddenin, «Genel 
sekreterin atanması» bahsinde bir ilâve yapıl
ması halinde arkadaşımızın arzusu yerine gele
cektir. Yeri burası değildir, İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Birler?.. Yok. 
Sayın Komisyon Başkanı bu metnin müzake

re edilmekte olan tasarısının 58 nci maddesinin 
son fıkrasına eklenmesi gerektiğini... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Efen
dim, 58 nci maddede var, oradan alınıp bu 42 
nci maddeye gelecek. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Efendim, 
başlığının değiştirilmesi meseleyi halledecektir. 

BAŞKAN — Yani 58 nci maddede var di
yorsunuz bu fıkra. Buraya gelmesi haşiv midir 
diyorsunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA
İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Efendim, 
başlık değişirse arkadaşımızın arzusu yerine ge
lecektir, 

BAŞKAN — Tamam. O sebeple katılmıyor
sunuz, 

Hükümet?.. Katılmıyor. 
Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu

nu oylarınıza arz ediyorum; dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir, 

Diğer takriri okutuyorum tekrar. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer, 

Maraş Milletvekili Zekeriya Kürşat ve Sinop { 

Milletvekili Mustafa Kaptan'm takriri tekrar4 

okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMA

İL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kan; bu konuda iki takrir var; birisi 8 nci de
receden bahsediyor, diğer 7 nci dereceden. 7 nci 
dereceden bir hâkim 4 yıllık hâkim sayılır. 8 nci 
dereceden bir hâkimin hâkimlik süresi 2 yıldır. 
Bu itibarla kâfi tecrübeyi haiz oldukları düşü
nülemez, çok önemli bir konuda bu arkadaşlara 
müfettişlik unvanı verilmesi mümkün görülme
miştir, daha doğrusu uygun görülmemiştir. 6 nci 
derece yeterli telâkki edilmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Komisyon gerekçesini arz etti ve aynı gerek

çe biraz sonra oya arz edeceğimiz önerge için de 
varittir. O balamdan o önergeyi, komisyondan 
sormaksızın oya arz edeceğim. 

Hükümet?.. Katılmıyor. 

Talkririniızi izah etmek için Sayın Kürşat, 
buyurunuz. 

M. ZEKEîltYA KÜBŞAD (Maraş) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Müfettişlik, memleketimizin dağlık ve coğ
rafî durumu dikkate alınacak olursa, bdn genç
lik mesleğidir. Bu gelen tasarıda müfettişlerin 
yanında müfettiş muavinliği diye aynıca bir va-
aife ihdas edilmemiştir. 1 nci sınıf bir hâkimin 
denenimi konusu elbette ki, o seviyede bir kim
se tarafından yapılmak gerekirse en ideal şekil 
olarak ortaya çıkabilir ve fakat mademki siz 
6 nci veya 5 nci dereceden bir kimseyi 1 nci de
receden bir kimseye teftiş ettiriyorsunuz, 1 nci 
dereceyi 6 nci veya 5 nci dereceye teftiş ettiri
yorsunuz; şu halde 8 nci dereceden olan bir 
kimsenin de aynı şekilde teftiş yap'sibibceğini 
kabul etmek lâzım. 

Sadece burada aranacak olan huıs-us şudur: 
Bu kimselerde yeterlilik aranacaktır, imtihan 
ve diğer şekilleri ile bunun niteliğine yani mü
fettişlik kalbiliyatinıie olup olmadığına dikkat 
etmek gerekecektir. Yclksa en ücra köşedeki bir 
kazadaki mahkemede olan durumu incelemek 
için yaşlı, ihtiyar bir insanı gönderirseniz ora
dan bir netice alamazsınıız. Esasen tek başına 
gidecek olan bir insan da verimli olamaz teftiş
ler balonundan. Halbuki iki kişi olursa birisi 
genç, birisi ihtiyar, tecrübe de görmüş olur. Bi-
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naenaleyh daha verimli olunur. Ben bu bakım
dan mutlak surette genç arkadaşların bu vazi
feye ahnmalanııı ve esasen digıer bakanilık 
müfettişlerinde de aynı usulün tatbik edildiğini 
ve batta ilk andan itibaren rmüfettişlik kariye
rine başlatılmak suretiyle genç kimselerin mü
fettiş muavini olarak kabul edildiklerini de hep 
bilmekteyiz. Hiç olmazsa bu emsale uyulmalı 
ve eğer uyulamıyorsa 8 nci dereceden başlatıl
mak sureıtiyle yetişkin müfettişlerin yanında 
gençlerin de yetişmelerinin bu süratle sağlan
mış olması da mümkün olacaktır. 

Tefekkürler ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kürşait, Sayın Kaptan, 
ıSayın Basjer'in takrirleri okundu; Komisyon ve 
Hükümet katılmadıklarını ifade ettiler, sayın 
takrir sahibi kısaca izah ettiler. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz edeceğim; dükkaite alınmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Reddedilmiştir. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Baş
kan; r>ok iyi sıayılmadı gibi geldi bana. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, ook is
tirham ederim. Tereddüdünüz mü var Sayın 
Kaptan, tereddüdünüz mü var? Siz orada oturu
yorsunuz, bakın ben buradan ta oradakmi de 
görüyorum, siz göremiyorsunuz. Çok rica ede
rim. Bütün Gtenel Kurulda bulunan »aynı mil
letvekillerini görüyorum. Adedi söykıymeyiniz 
bana. Mademki tereddütleri var, Sayın Kaptan' 
in, bir daha sayalım. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sarfınazar 
ediyorum, itimadım sonsuz Sayın Başkana. 

BAŞKAN — Ama rencide ettiniz evvelâ, iti
madınızı biraz gölgelediniz. Bilâhara da itima
dın sağlam olduğunu ifade buyurdunuz, çok te
şekkür ederim:. 

Sayın Suna Tural ve Sayın Hilmi işgiizar'm 
taikririni tekrar okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Suna Tural ve Sinop 
Milletvekili Hilmi Işıgüzar'm takriri tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılmama gerekçe
sini izah buyurdular. Hükümet de katılmıyor
lar. 

Takririnizi izah etmek üzere, Sayın İşgüzar 
buyurunuz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Sayın Komisyon Başkanı arkadaşımız iza
hatta bulunurken 7 nci dereceyi iktisabefcmiş 
olan bir savcı ve hâikimin meslek hayatında ook 
yeni olduğunu ve 4 yıllık bir hâkimlik hayatı
nın bulunduğunu ifade buyurdular. 35 lira aslî 
maaşla başladığını kabul etmek suretiyle işi ele 
alırsak; 35 - 40, 50 - 60 değilse bile, en az 6 se
nelik meslek hay&üı olan bir arkadaşımız 7 nci 
dereceyi iktisabetmektedir. Bizim bunları yılla
ra göne değerlendirmemiz icabederıse, bugün 
Ankara Hukuk Fakültesinde 25 yaşında, 27 ya
şındaki ceza doçentlerini bilgisizlikle yahut da 
kifayetsiz bir kişi olarak kabul etmek, nitele
mek gerekir. Halbuki onun kifayetli olup olma
dığını her halde onun seviyesinde olan, kariye
ri olan arkadaşlar takdir ederler. Bu bakımdan 
yıllara göre insanların bilgisini ölçmek müm
kün değildir, öyle kabul ederseniz sayın genel 
başkan 42 yaşında başbakandı, öyle şey olur 
mu? Kabiliyet meselesinin yaşla ilgisi yoktur ve 
yıllarla da ilgisi yoktur. Kaldı ki, benden önce 
konuşan arkadaşımızın da ifade buyurdukları 
gibi hem biügili olacak, ham de enerjik ve mem
leketin her ücra köşesine gidebilecek durumda 
olacaktır. Teftiş heyetinin esbabı mucibesi bu
dur. Bilgili olacak ve bilgili olan tecrübeli, yaş
lı olan arkadaşlardan da istifade edilecektir. Bu 
sadece muayyen kişilerden ibaret değil, bir ku
rulun içerisine kabiliyetleri ölçüsünde 7 nci de
recede girecek, 6 da, 4 de, 3 de, 2 de girecek. 
Bunlar kabiliyetlerine göre seçileceğine göre, 
biz bunu yüksek heyetin tasviplerine ve takdir
lerine sunuyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Suna Tural ve Sayın Hil

mi İşguzar'm takririm okuttum. Komisyon ve 
Hükümst katılmıyorlar. Takriri kısaca Sayın 
işgüzar izah ettiler. Takririn dikkate alınıp 
ahnmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim, 
dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Hüseyin Abbas'm takririni tekrar oku
tuyorum. 

(Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'ın takriri 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bu, icraya taallûk ediyor, onun için iştirak etmi
yoruz. 
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Hâkim sınıfından bir kimsenin ayrıldıktan 
sonra yasalara göre imtihana tabi tutulması 
mümkün görülmemektedir. Başka müesseselerde-
ki müfettişliğe benzemeyen bu durumdan sonra, 
buna iştirak etmemiz mümkün değildir. Yalnız, 
hâkimlik mesleğine alınırken bir imtihana ta
bi tutulması Komisyonumuzca düşünülmüş ve 
geçici bir madde konmuştur. Bu meslekte bir hâ
kimin imtihana tabi tutulması mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı gerek
çeli olarak katılmama sebebini izah ettiler. Hü
kümet de katılmıyor. 

Sayın Abbas, takririnizi izah etmek için kı
saca söz mü istediniz?... Buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Muhterem 
arkadaşlarım, 

Bugün bütün müesseselerde müfettişlik im
tihanla tercih ediliyor. Yani bunun dışında bir 
yol yok. Sayın Komisyon Başkanının izahı bizi 
tatmin ötmedi. Zira, hakikaten meslek arkadaş
larını lâyıkıyle teftiş edecek kimseyi, imtihan 
dışında seçebilecek başka bir kıstas yoktur. 

Biraz evvel de izah ettiğim gibi, yani imti
hanın dışında yapılan her seçms'ındn arkasında, 
bunların emsalleri arasrnda bir tatminsizlik do
ğacaktır. Müfettişlik müessesesine mutlaka iti-
madedilebilecek bir şekil vermemiz ioabeder. Bu
nun da tek yolu imtihandır. Yoksa, eş dost, ya
ran seçildi zannını kaldıramayız. Ben bu bakım
dan imtihanın şart olduğu üzerinde duruyorum. 

Sonra, kabiliyetini ölçecek ve emsallerinin 
teftişini yapacak arkadaşın, clbeîıte emsallerin
den bilgi ve saire yönünden üstün olması lâzım. 
Bunun da tercih yolu imtihandan başka bir yol 
değildir kanaatindeyim. Bu bakımdan arkadaş-
iarımm, önergemin lehinde rey izharını taleb-
ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Abbas'm takririnle Ko

misyon ve Hükümet katılmamaktadır. Sayın 
Abbas, takririni kısaca izah etmiştir. Dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. 

Dikkate alıinmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Komisyon Başkanı tarafından veril
miş iki takrir vardır, okunmuş idi. Şimdi oya 
arz etmek üzere tekrar okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Hakkı 
Tekine!'in önergesi tekrar okundu) 
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BAŞKAN — «Müfettişler Kurulu Başkanlı
ğı» deyimlerinin baş harflerinin büyük harfle 
tedvinine mütedairdir ve Komisyon teklifidir. 
Oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun ikinci bir takriri vardır, onu da 
tekrar okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu Başkanı ismail Hakkı 
Tekmel'im ikinci takriri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı tarafından 
verilen, takriri oylarınıza arzediyorum. 

Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen iki takrir gereğince vaki olan 
tadil ile maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul eîmeyenlre... Kabul edilmiştir. 

43 ne 15, maddeyi okutuyorum. 
Denetim, inceleme ve soruşturma: 
Madde 43. — Hâkimlerin, hâkim yardımcıla

rının görevleri ile ilgili konuları kanun, tüzük, 
yönetmelik, idari konulara ait tamim ve tavsiye
lere uygun olarak ifa edip etmediklerini kontrol, 
bunların görevlerinden dolayı veya gıörevleri sı
rasında işledikleri suçlan, sıfat ve görevleri 
icaplarına uymıyan hal veya eylemlerini tespit 
ve gerektiğinde inceleme ve soruşturma yapmak 
görevi müfettiş hâkimlere aittir. 

Müfettiş hâkim görevlendirilmesine lüzum 
görülmiyen hallerde ihbar ve şikâyetlerin in
celenmesini sağlamak maksadı ile üst dereceli 
bir hakimlin görevlenıdirilmeside caizdir. 

G enel denetimin muayyen süreli planlar dai
resinde bütün kaza çevrelerinde uygulanmasının 
esasları, müfettiş hâkimler kurulu başkanlığınca 
hazırlanarak Grene! Kurulun tasvibine sunulur. 
Yüksek Hâkimler Genel Kurulu bu planda ge
rekli gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir. 

G-enel denetim sırasında veya inceleme ve 
soruşturma esnasınıda hâkim ve hâkim yardım
cıları hakkında inceleme veya soruşturma yapıl
masını gerektiren yeni bir konunun ortaya 
çıkması halinde keyfiyet Yüksek Hâkimler Ku
ruluna bildirilir. 

Hâkimlerin denetimi sırasında o yer adalet 
daireleri ile ilgilileri hakkında inceleme ve so
ruşturma yapılmasını gerektiren konulara rast
lanması halinde keyfiyet Yüksek Hâkimler Ku
rulu aracılığı ile Adalet Bakanlığına bildirilir. 
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Müfettiş hâkimlerin görevlerini nasıl ifa 
edeceklerini, denetimlin, inceleme ve soruştur
manın esasları, masil yapılacağı Yüksek Hâkim
ler Genel Kurulunun uygun göreceği müfettiş hâ
kimler kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle 
tespit olunur. 

Denetim, inceleme ve storuşturma sonunda 
müfettiş hâkimlerin tanzlim edecekleri raporlar 
müfettiş hâkimler kurulu Başkanlığınca ikinci 
bölüme ve ilgililer hakkında tanzim edilecek 
hal kâğıtları ise, gizi sicillerine konulmak üzere 
birimci bölüme gönderilir. 

İkinci bölüm müfettiş hâkimler tarafından 
tanzim olunan denetim veya inceleme sonucunu 
gösteren raporlar üzerine ilgili hâkim veya hâ
kim yardımcısı hakkında soruşturma yapıta/sı
na lüzum ölüp olmadığım takdir eder. 

Hâkim ve hâkim yardımcıları hakkında yapı
lacak ihbar veya şikâyet soruşturmayı gerektiren 
beli bir sebebini ihtiva etmez, veya gerçek kim
lik veya doğru adres gösterilerek yapılmazsa 
soruşturmaya yer olmadığına karar verilir. 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde 
hazırlık soruşturması ve ilk soruşturma genel 
hükümlere göre yapılır. Bu halde durum yetkili 
merci tarafından hemen ve doğrudan doğruya 
Yüksek Hâkimler Kuruluna bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Savın Şinasi 
Özdenoğlu, Sayın Hüsamettin Başer, Sayın Tos
yalı, Sayın Baha Müderrisoğlu, Sayın Talât Kö-
seoğlu, söz almışlardır, Genel Kurulun ittihaz te-
miş olduğu karar veçhile bir sayııi üyenin görüş
me süresi 10 dakikadır, bu müddet zarfında gö
rüşmeleri yeterli kılacak bir süreye sahip deği
liz. O bakımdan bütün söz almış bulunan arka
daşların kaydını yapmış bulunmaktayım, gele
cek birleşim görüşlerimizi ifade etme imkânını 
bulacağız. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan lütfederseniz konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu 5 dakikamız 
var. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, bu süre içinde bitirmeye çalışacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özdenoğlu. 
ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Tasarının önemli bir maddesi üzerinde huzu

runuzu işgal ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasan ile biz önem
li bir yeni sistemi tecrübe ediyoruz. Gerçekten 
adaletin en kısa zamanda sağlanması, adalet ci
hazının başlıca hedefidir; fakat bu metinleri gör
dükten sonra - ilgililer gücenmesinler - Türkiye' 
de artık tüzük ve yönetmelik yapmaya mahal 
olmadığı inancına varıyorum. Çünkü, bir yönet
meliğe konması gereken tekmil teferruat, bu ka
nun tasarısı içerisine girmiş vaziyettedir. Şim
di, bilindiği üzere kanuna prensipler konur.; ay
rıntılar, yönetmelikle tespit edilir, öyle ifade
ler, öyle işlemler vardır ki, bunların kanun met
nine girmesinde aslında hiçbir zaruret yoktur 
arkadaşlarım. Hepsini okumuyorum ancak, şu
rada örnek olarak arzedeyim. 43 ncü maddenin 
sondan iki önceki fıkrasında diyor M: «... Ger
çek kimlik veya doğru adres gösterilerek yapıl
mazsa soruşturmaya yer olmadığına karar ve
rilir.» Zaten bu, genel hükümlerde de vardır. Ya
ni «Hâkim ve hâkim yardımcıları hakkında ya
pılacak ihbar ve şikâyet soruşturmayı gerekti
ren belli bir sebebi ihtiva etmez, veya gerçek 
kimlik veya doğru adres gösterilerek yapılmaz
sa soruşturmaya yer olmadığına karar verilir.» 
Bu, genel hükümlerde mevcudolduğu için bura
ya girmemesi lâzımdır. Bu veya bunun gibi bir
takım ayrıntıların bu maddeye ve tüm tasarıya 
girmesini şahsen doğru bulmuyorum. Fakat, bu
rada asıl üzerinde durmak istediğim son derece 
önemli bir husus vardır ve zannediyorum ki, sa
yın Komisyon da benim görüşüme katılacaktır. O 
da 43 ncü maddenin ikinci fıkrası hükmüdür. 
Burada deniyor ki: «Müfettiş hâkim görevlendi
rilmesine lüzum görülmeyen hallerde ihbar ve şi
kâyetlerin incelenmesini sağlamak maksadıyle 
üst dereceli bir hâkimin görevlendirilmesi de 
caizdir.» 

Değerli arkadaşlarım, şimdi tasavvur buyu
run. Bir ilçede, bir hâkim hakkında bir ihbar 
veya şikâyet vukubulmuştur. Bu madde hük
müne göre, aynı ilçede bir başka hâkimi burada 
görevlendirmek mümkün. Şimdi bunun mahzur
larının nereye varacağını takdirlerinize arzedi-
yorum. 

Bir ilçede bir hâkim hakkında bir ihbar ve 
şikâyet vukuagelmiştir, aslında müfettiş hâkim 
görevlendirilmesine lüzum görülmeyen hallerde 
yani, ciddî görülmeyen hallerde, merkezden mü
fettiş hâkim gönderilmesini gerektirmeyen hal-
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lerde mahallinden bir hâkim bir üst dereceden 
olmak üzere görevlendirilebiliyor. Bu hükme gö
re ayna yargı bölgesinden de görevlendirilebilir. 

Şimdi, hâkimlik yapmış ve memuriyette bu
lunmuş arkadaşlarımız bunun sakıncalarını bi
lirler. Bunun mahzurları vardır arkadaşlarım. 
Bir defa bir arkadaşını hiyerarşik olarak soruş
turmaya memur etmekle, bir başka hâkimin gu
rurunu ve meslekî izzetninefsini bu madde ile 
yıpratmak mümkün ve bu sakıncalıdır. Tasav
vur buyurun aynı ilçe içerisinde bir hâkim bir 
başka hâkim hakkında soruşturma yapacaktır; 
inceleme yapacaktır, ifadesine müracaat edecek
tir. Bunun, ilçe çevresinde fevkalâde zararlı et
kileri olur ve aynı zamanda arzettiğim gibi hak
kında inceleme ve soruşturma yapılmış olan hâ
kimin de gururunu sarsar arkadaşlarım. 

ikincisi; bunun aksini de düşünmek caizdir. 
Hâkimlerimiz de insandır. Onlar da bazan duy
gusal olabilirler. En olumsuz olayları dikkate 
alarak üzerinde durmaya ve kanun hükümleri 
ile bunları önlemeye mecburuz arkadaşlar. 

İlçelerde hâkimler arasında, bütün memur
lar arasında olduğu gibi dostluk, yakın arkadaş
lık ve samimiyet vardır. Şimdi tasavvur buyu
run ilk anda önemli görülmeyen bir ihbar ve şi
kâyet üzerine bir hâkim, arkadaşı hakkında in
celeme ve tahkikat yapmakla görevlendirildiği 
takdirde, aralarındaki samimiyet zaten ciddî şe
kilde bir soruşturma yapmasına engel teşkil ede
cektir. öyle ise, hâkimlik mesleği gibi en kut
sal - deyimi bilerek kullanıyorum - bir meslek 
mensubu hakkında, şu veya bu şekilde önemli 
ya da önemsiz bir soruşturma açıldığı zaman, 
onu en ciddî şekilde ve tarafsızlık ilkesini en 
küçük ölçüde sarsmayacak nitelikte yaptırmaya 
mecburuz. 

...• ww>-&< 
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O itibarla, inanıyorum M, buna Yüce Kuru
lunuz da katılacaktır. Bir önerge takdim edi
yorum, teklifim şudur sayın arkadaşlarım : 

Hakkında soruşturma yapılacak olan hâki
min görevli olduğu, yargı bölgesi dışından ol
mak şartı ile bir hâkimin gönderilmesi elbetteki 
en uygun yoldur. Çünkü, zaten müfettiş hâkim 
göndermenize imkân yoktur. Kadro yetişmez. 

Tasavvur buyurun, memleketin en ücra kö
şesine en basit bir olay için bir müfettiş halcim 
göndermek her zaman için mümkün değildir, 
ama her halde aynı ilçede hakkında soruşturma 
açılacak olan bir hâkim için, aynı ilçeden bir 
başka arkadaşının görevlendirilmesinde büyük 
sakınca vardır. Tutunuz M, yapılmakta olan ih~ 
bar aslında önemsiz gibi gözükebilir, ama cid
dî bir soruşturmadan sonra altından çok önemli 
olaylar da çıkabilir değerli arkadaşlarım, öyle 
ise, işe gerekli ciddiyeti verelim. 

iltifat buyuracağınızdan emin olarak öner
gemi takdim ediyor, Yüce Heyetinizi saygı ile 
selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Çalışma süremiz bitmiştir. 
Madde üzerinde Sayın Hüsamettin Başer, Sa

yın Hasan Tosyalı, Sayın Baha Müderrisoğlu, 
Sayın Talât Köseoğlu söz almış bulunmaktadır
lar. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) —- Sayın 
Başkanım, bu kanun ne zaman görüşülecek? 

BAŞKAN — Çarşamba günleri, Genel Ku
rulunuzun kararı ile, sözlü soru ve araştırma için 
ayrılmıştır. Perşembe ve Cuma günleri ilk bir 
saatlik sürede kısa kanunlar, müteakiben uzun 
kanunlar görüşülecektir. Bu kanun Perşembe 
günü saat 16,00'dan sonra görüşülecektir. 

10 Mayıs 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,33 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
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SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 neü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesd Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum 
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seci 
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 

X 3. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 mcı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinkı kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin» 
('b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 2 
arkadaşımın, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesfcıe 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve îçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçidi Komisyon raporu (1/01)1, 
2/659, 2/666) (S. Sayı» : 061) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . .19(72) 

4. — 6785 sayılı îmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısına1 

dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkımda Millet Meclisi 7 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/16, 2/294) (Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 70 ve 70 e 1 nci ek; Millet 
Meclisi S. Sayısı : 137 ye 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 5 . 1970, 5 . 5 . 1*971, 21 . 4 . 1972) 

5. — 24 . 5 . 1967 tarihli ve 868 sayılı Ka
nunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bulunan 
22 . 4 . 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler Kurulu Kanununun adı ile bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine, bâzı maddelerinin kaldırıl
masına ve yeni geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı TekinePin, 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun 31 ve 53 neü mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu hakkında Anaya
sa Komisyonu raporu (1/589, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 508 ve 508 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 9 . 3 . 1972, 10 . 4 .1972) 



IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı ; 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29 .12.1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılnıaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram-
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 .12 . 1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı •: 161, 161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi En giz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayılan : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 1 5 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
.Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kamun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) ('S. Sayıları : 361 ve 361 

e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla 'Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 nou 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında (ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. ıSayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya MületvefciM Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanlarım ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununum 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklem-
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayılan : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . ?972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmıyan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi halkkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'mm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 



15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 878 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 . 1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mefcrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
efe) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

• 17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Taıı-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/iun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri. Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — tamir Milletvekili Burhanetttin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 

20. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Geüâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri 
gönderme tezkeresi ve 19 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/594) (S. Sayısı : 311 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1972) 

22. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek) Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1970, 
29 , 12 . 1971 ve 26 . 4 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadrm'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plân komisyonlarımdan seçilen 3 er üyeden ku
rulu >6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nıci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . '5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tanım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüüssek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 58Ü5 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birimci fıkrası «K» ıfoend&nde 



değişiklik yapılması hakkımda kanun tasarısı 
ve içişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 4T7 ye birinci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
23.8.1971, ikitıci dağıtma tarihi : 29.11.1971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nei 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanım 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11., 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı 
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 362 ye 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhan ettin 
Asuıtay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nei maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

8. — Edirne'nia Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazımi.re'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'mn ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkın-da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehm eloğlu, Necibe'd en 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Örenin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(ıS. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Boğaızlıyan ilçesine bağlı Yeni Fa kılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Aljtpğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
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hakkında Başbakanlık tezkeresi ve .Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nei elk) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

11. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merke'ze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nei hane, 8 nei cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nei ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Oelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, oi'lt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu. Hamurdan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Dermirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

14. — Istanlbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedeikorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâm i Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 15. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı: 429 ve 429 a 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

16. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nei ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 



17..— 1Ö76 sayılı Yedek sulbay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 1'9. — Mardin Milletvekili. Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

20. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı ti idaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 21. — Niğde Milletvekilleri Mevlüt Oeak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi • 
8 . 2 . 1 9 7 2 ) 

23. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus sicilîae 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 
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I 24. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen 'kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 511) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 25. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve 55 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/609) (S. Sayısı r 513) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 3 .1972) 

X 26. — Dernekler kanunu tasarısı ve Ana
yasa, İçişleri' ve Adalet komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/606) (iS. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 . 1972) 

27. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler kurulu
şu ve yargılama usulü Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/587) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 4 . 1972) 

28. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 

X 29. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plân komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

30. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

31. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 . 1;9'05 gütı ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrasu-

I nm değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl Kar-



ıgıiı'nın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet 
İSenatosu listanibul Üyesi Mefbnure Aksoley'in, 
115 . 1 . 19413 gün ve 4079 sayılı Maaş Kanununa 
Ek Kanunun (10 . 3 . 19(50 gün ve 55i3'5 sayılı 
Kanunla değişik birinci maddesine bir fıkra ile 
kanuna bir geçici madde eklenmesine dair ka
nun teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonla
rı raporları 03/176, 2/205, 2/246) .(S.-Sayısı : 
127 ve 127 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
7 . 4 . 1970 ve 26 . 4 . 1I97I2) . 

32. — Afyon Karabisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşınım, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/910) (ıS. Sayası : 060) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 1972) (îgtfizüğün 36 ncı maddesine gö
re G-enel Kurul karartiyle) 

X 33. —• Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve 67 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/582, 2/591) (S. Sa
yısı : 663) (Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1972) 

34. — Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen-
taları Birliği kanunu tasarısı ve 06 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/604) (S. Sayısı : 6*64) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1972) 

35. •— Erişme Kontrollü Karayolları kanunu 
tasarısı ve 78 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/657) (S. Sayısı : 665)- (Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1972) 

(Millet Meclisi 85 nci Birleşim) 


